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Sammanfattning 
Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem bland barn och år 2016 var över 

381 miljoner barn överviktiga världen över. Övervikt och fetma kan ge stora 

konsekvenser och det är viktigt att sätta in preventiva åtgärder i tid. Sjuksköterskan 

möter överviktiga barn på många platser inom vården och har där en chans att sätta in 

preventioner. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans 

erfarenheter av att arbeta preventivt med att förhindra övervikt och fetma hos barn samt 

att beskriva undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna. Metod: Studien är en 

deskriptiv litteraturstudie som inkluderar artiklar som sökts fram i databaserna Cinahl 

och Medline via Pubmed. Tolv stycken, både kvalitativa och kvantitativa, artiklar 

valdes ut och analyserades. Huvudresultat: Resultatet redovisar ett flertal preventiva 

åtgärder som sjuksköterskor har erfarenhet av i sitt arbete med att förhindra övervikt 

och fetma hos barn. Det visar på både svårigheter och möjligheter som förekommer i 

det preventiva arbetet. Undersökningsgruppen indikerar att en majoritet av deltagarna är 

kvinnor samt att medelåldern är relativt hög.  Slutsats: De bristande preventiva åtgärder 

och riktlinjer som finns gällande övervikt och fetma hos barn, utgör en svårighet i 

sjuksköterskors möte med dessa. Ett samarbete med både familj och andra vårdinstanser 

kan leda till en god kommunikation och därigenom en möjlighet för sjuksköterskor att 

motivera familjen. Övervikt och fetma hos barn är ett växande problem världen över 

och utbildning likväl som ytterligare kunskap krävs för att sjuksköterskors preventiva 

åtgärder i framtiden ska bli mer effektiva.  
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Abstract  
Background: Overweight and obesity is a growing problem among children all over the 

world and in 2016 as many as 381 million children worldwide were overweight. 

Overweight and obesity can have major consequences and it’s important to take action 

in time. Nurses meet children that are overweight and obese in a number of settings 

inside the healthcare environment and therefore have a number of opportunities to take 

action. Aim: The aim with this literature study was to describe nurses experiences 

regarding the preventive work with overweight and obesity in children, and also to 

describe the examination group in the included articles. Method: The study is a 

descriptive literature study that includes articles from two different databases, Cinahl 

and Medline via Pubmed. Twelve articles, both qualitative and quantitative, were 

selected and analyzed. Key findings: The result shows a number of preventive actions 

that nurses experience in their work in preventing obesity and overweight. It shows both 

difficulties and possibilities that occur in the preventive work. The study group 

indicated that a majority of the participants were women and that the average age was 

rather high. Conclusions: The lack of preventive measures and guidelines regarding 

overweight and obesity in children, poses a large difficulty for nurses. A cooperation 

with both family and other healthcare establishments can lead to a good communication 

and thereby a possibility for nurses to motivate the family. Overweight and obesity in 

children is an increasing problem worldwide and education as well as additional 

knowledge is needed to increase the effectiveness of nurses preventative work in the 

future.   
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
År 2016 var enligt Världshälsoorganisationen, WHO (2018), 41 miljoner av världens 

barn under fem år överviktiga. Samma år var 340 miljoner människor mellan fem och 

19 år överviktiga. Världen över har fetma nästintill tredubblats sedan 1975, en ökning 

som hela tiden stiger men som enligt WHO går att förebygga (WHO 2018). Enligt 

livsmedelsverket är idag vart femte barn överviktigt i Sverige. Det finns ett tydligt 

mönster i att det är vanligare i familjer där det finns sjukskrivningar och arbetslöshet 

som bidrar till sämre ekonomi (Livsmedelsverket 2017). Dagens moderna syn på mat i 

relation till vår livsstil kan även det vara en orsak till övervikt och fetma. Media ger en 

konstant tillgång till matlagningsprogram och reklam och att äta ses idag ofta som något 

socialt. Dock gör detta att vi äter allt oftare, och allt större portioner, inte enbart när vi är 

hungriga (Ringsberg 2014).  

 

1.2 Definition av barn 
I FN:s barnkonvention om barns rättigheter står det att varje människa är barn upp till 

18 års ålder (Unicef 2018). I föreliggande litteraturstudie kommer barn därför att 

definieras som personer under 18 år. 

 

1.3 Orsaker till övervikt och fetma 
Övervikt och fetma kan ha ett flertal patofysiologiska orsaker. Den största orsaken till 

övervikt är dock oförmåga att reglera aptiten. I hypotalamus finns det komplexa hunger- 

och mättnadscentrum som styr hungerkänslan. Regleringen av hungerkänslan påverkas 

av ett flertal faktorer som till exempel hormoner, blodsocker, intag av föda och 

psykologiska förhållanden. De psykologiska faktorerna spelar tidigt en stor roll i 

barnens liv, då uppväxtmiljö och föräldrars attityd till mat och fysisk aktivitet formar 

barnen inför framtiden. Genetiska faktorer, bland annat hur kroppen hanterar ett 

överskott av energi, är ytterligare en orsak till övervikt. Hos en del barn kan ärftliga 

faktorer som styr kroppens tillväxt vara en orsak. Många barn påverkas även av 

omgivande faktorer och livsstilsbetingad fetma är något som ökar allt mer runt om i 

världen (Ericson & Ericson 2012). 
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1.4 Definitionen av övervikt och fetma 
Definitionen av fetma är en stor mängd fettvävnad i kroppen (WHO 2018). Den 

vanligaste typen av fetma beror på ett högre intag av energi än vad som sedan görs av 

med (Nationalencyklopedin 2018). Det internationella mått som används för att mäta 

övervikt och fetma kallas Body Mass Index, BMI. Denna uträkning görs genom att titta 

på förhållandet mellan längd och vikt (Livsmedelsverket 2017). Se figur 1. Ett BMI 

mellan 18,5 och 24,9 beräknas vara normalt. Generellt definieras ett BMI mellan 25–

29.9 som övervikt och ett BMI över 30 som fetma (Nationalencyklopedin 2018). Detta 

mått går dock inte att applicera på barn, där man istället använder ett så kallat ISO-BMI. 

Vid denna mätning tar man även med i beräkningarna att barnets ålder och längdtillväxt 

kan påverka utfallet av BMI (Livsmedelsverket 2017). Att barn redan vid två och ett 

halvt års ålder har en ökande vikt, innebär en risk för att barnen ska bli överviktiga vid 

fyra till sex års ålder. Att uppmärksamma tidiga tecken på en eventuell övervikt, 

framförallt genom att vid samtliga undersökningar mäta längd och vikt på barnet och 

därigenom få fram ISO-BMI, är av stor vikt för att kunna bromsa framfarten av övervikt 

och fetma bland barn (Gelander 2012). 

 

 

 

 

Figur 1. BMI-uträkning (Ericson & Ericson 2012) 

 

1.5 Prevention mot övervikt och fetma 
Ordet prevention definieras som förebyggande åtgärder (Nationalencyklopedin 2018). 

Dessa åtgärder innebär generaliserbara rekommendationer (Danielsson 2009). 

Socialstyrelsen tillhandahåller riktlinjer angående hur och på vilket vis preventiva 

åtgärder mot övervikt och fetma kan sättas in. Ökad fysisk aktivitet och en förändring i 

kosten är två stora komponenter i dessa preventiva åtgärder (Socialstyrelsen 2018).  

Övervikt och fetma går att förebygga med relativt lätta kostförändringar.  Ett högt intag 

av fiberrik kost och ett mindre intag av livsmedel med höga sockerhalter har visat sig ha 

positiv påverkan på vikten. Det handlar om att hålla en balans mellan energiintaget och 

den energi som förbrukas (Livsmedelsverket 2017). Enligt en rapport från statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, kan dock övervikt och fetma 

ibland vara svårt att förebygga. De preventiva åtgärdsprogram som finns idag måste 
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därför utvärderas och förbättras (SBU 2018). Socialstyrelsen (2018) menar att 

ytterligare forskning behövs för att kunna bedöma effekten av de preventiva åtgärderna. 

De poängterar också att det finns ett stort behov av forskning från Sverige, speciellt 

inom barnhälsovården gällande barns fysiska aktivitet och matvanor.  

 

1.6 Konsekvenser av övervikt och fetma 
Majoriteten av världens befolkning lever i länder där övervikt genererar ett större antal 

dödsfall jämfört med undervikt (WHO 2018). Att övervikt och fetma leder till en 

kortare livslängd är ett faktum (Ericson & Ericson 2012). Övervikt och fetma är en stor 

riskfaktor för att drabbas av andra sjukdomar så som till exempel diabetes och vissa 

former av cancer (WHO 2018). De vanligaste är livmoderhalscancer och cancer i 

gallblåsa och njurar. Den allvarligaste konsekvens som övervikt och fetma leder till är 

dock hjärt- och kärlsjukdomar som till exempel hypertoni och hjärtsvikt. Övervikt kan 

även påverka lungorna på så vis att det blir svårare att ventilera dess nedre delar. Detta 

kan leda till andningssvårigheter och ibland även nattlig hypoxi (Ericson & Ericson 

2012). Enligt Taylor et al. (2007) är skelettfrakturer mycket vanligare hos barn med 

övervikt. Även en hög grad av muskelsmärta i rygg, höfter, knän och anklar är en 

konsekvens av övervikt hos dessa barn (Taylor et al. 2007). Ytterligare en konsekvens 

framkommer i en studie av O´Haver, Jacobson, Kelly och Melnyk (2014) där barn 

angivit sin uppfattning av hur det är att leva med övervikt och fetma. Resultatet visar att 

24 procent av barnen hade en sämre självkänsla medan hela 56 procent rapporterade 

ökade ångestsymtom på grund av sitt tillstånd.  

 

1.7 Föräldrars upplevelser av övervikt och fetma hos barnet 
I en artikel författad av Brødsgaard, Wagner, Peitersen och Poulsen (2013) beskrivs 

framförallt mödrars syn på sina överviktiga barns ätande. De beskriver hur barnen njuter 

av mat och hur de fortsätter att äta trots att de blir mätta. Mammorna hade en önskan om 

en mer aktiv livsstil men tyckte att beteendemönstret var svårt att bryta. Hesketh et al. 

(2005) skriver i sin studie om hur föräldrarna ansåg att det var en viktig del av deras 

uppfostran att sätta in tidiga preventioner för övervikt och fetma, helst innan de börjar 

skolan. De ansåg även att lärarna hade ett ansvar i att vara förebilder för barnen, både 

när det kommer till mat och fysisk aktivitet (Hesketh et al. 2005). 

 

Ytterligare en studie förklarar hur föräldrar upplevde att den största orsaken till deras 

barns fetma var deras egna stressiga livsstil. Att som förälder ha flera barn som i sin tur 
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har olika aktiviteter och att samtidigt prestera på sin arbetsplats bidrog även det till en 

stor stress. Den stressiga livsstilen ledde också till att de allt oftare åt snabbmat 

(Schwartz 2015).  

 

1.8 Sjuksköterskans roll 
Det finns en etisk kod som International council of nurses, ICN, skapat för att 

sjuksköterskor världen över ska få ett gemensamt förhållningssätt och en vägledning för 

att utföra sitt arbete på bästa sätt. Enligt denna etiska kod finns det fyra olika områden 

som sjuksköterskor ansvarar för; att lindra lidande, återställa hälsa, främja hälsa och 

förebygga sjukdom (ICN 2012). Sjuksköterskor möter överviktiga barn på olika platser 

inom vården. Det kan röra sig om att barnen kommer in till en öppenvårdsmottagning 

på grund av till exempel olycksfall eller infektion och där kan sjuksköterskor eventuellt 

se andra behov av insatser för barnets hälsa (Enskär & Golsäter 2014). De vanligaste 

platserna där sjuksköterskor möter överviktiga barn är dock inom barnhälsovården, på 

barnavårdscentraler samt i rollen som skolsjuksköterska. Sjuksköterskan kan där tidigt 

se barnets eventuella ohälsa och därmed sätta in preventiva åtgärder (Steel, Wu, 

Cushing & Jensen 2012). 

 
1.9 Teoretisk referensram  
Dorothea Orem (1914–2007) utvecklade i början av 1970-talet en omvårdnadsteori, 

vilken behandlar egenvård, egenvårdsbrist och olika omvårdnadssystem. Hennes teori 

visar goda exempel på hur sjuksköterskor kan hjälpa till att förändra ett ohälsosamt 

beteende. Genom att med diverse hjälpmedel, till exempel undervisningsprogram, låta 

patienterna själva få göra en första ansträngning för att ändra sin livsstil kan denne 

uppnå god hälsa utan några större ingrepp från vården (Selanders, Schmieding & 

Hartweg 1995). Ett stödjande och undervisande system är ett sätt för patienten att 

övervinna sina begränsningar för egenvård och en möjlighet för sjuksköterskan att vara 

till hjälp. Människan, som ett av de bärande begreppen inom omvårdnad, visar på 

styrkan i att kunna ha en aktiv roll i sin egen vård (Nortvedt & Grønseth 2011). Orem 

ser på människan som en enhetlig och kraftfull varelse som besitter de kvaliteter som är 

grundläggande för att kunna utföra egenvård (Berbiglia & Banfield 2014). 

 

Orem beskriver hur egenvård är någonting som vi lär oss via kommunikation i större 

sociala sammanhang och genom att interagera. Beteendet gentemot egenvård är olika 

beroende på sociala och kulturella erfarenheter (Selanders, Schmieding & Hartweg 
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1995). Orem menar även att en människas sociokulturella miljö kan ha en inverkan på 

förmågan att utföra sin egenvård. För att människan ska kunna uppnå en god hälsa 

måste den omgivande miljön vara trygg och stabil (Berbiglia & Banfield 2014). 

 

Sjuksköterskor kan med hjälp av sin kliniska syn upptäcka situationer där omvårdnad 

bör tillämpas. Mindre barn har till exempel oftast inte någon möjlighet att tillfredsställa 

sina egna behov av hälsa och välbefinnande och det är därför viktigt att sjuksköterskor 

är uppmärksamma i mötet med dessa. Att ha kunskap om och ha möjlighet till att kunna 

sätta in åtgärder, tillsammans med barnet och eventuellt en familjemedlem, är viktigt för 

att dessa sedan ska kunna genomföra åtgärderna själva (Selanders, Schmieding & 

Hartweg 1995). Författarna anser därför att Orems omvårdnadsteori om egenvård 

stämmer bra in med denna litteraturstudies syfte.   

                                                                                                                                                       

1.10 Problemformulering 
Det är ett faktum att övervikt och fetma hos barn är ett stort och växande problem i 

världen och på bara omkring 40 år har antalet drabbade tredubblats. Fetma bidrar till att 

barnen kan få andra följdsjukdomar så som diabetes, hjärtsjukdomar och vissa typer av 

cancer. De kan även få en skelettpåverkan på grund av den höga belastning på kroppen 

som övervikten ger upphov till. Trots kunskap om preventiva åtgärder vid övervikt och 

fetma är detta ett fortsatt växande problem. Genom att studera sjuksköterskors 

erfarenheter av preventivt arbete kan en ökad kunskap uppnås. Vidare ämnar denna 

litteraturstudie belysa de åtgärder som sjuksköterskor kan utföra för att förhindra den 

framfart av övervikt och fetma som idag förekommer. Studien kan även uppmärksamma 

problemet som övervikt och fetma utgör och tydliggöra vikten av att sätta in tidig 

prevention. Socialstyrelsen i Sverige påpekar att det krävs mer forskning inom området 

för att grundligt kunna granska samtliga delar av problematiken (Socialstyrelsen 2018). 

 

1.11 Syfte och frågeställningar 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta 

preventivt med att förhindra övervikt och fetma hos barn samt att beskriva 

undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna. 

1.  Hur beskriver sjuksköterskor sina erfarenheter av att arbeta preventivt med att 

förhindra övervikt och fetma hos barn? 

2. Hur beskrivs undersökningsgruppen i artiklarna som inkluderats i 

litteraturstudien? 
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2.  Metod 
 

2.1 Design 
Litteraturstudie med deskriptiv design (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Sökstrategi 
För att svara på syftet söktes artiklar i databaserna Cinahl och Medline via Pubmed, 

vilka är rekommenderade att använda för att hitta artiklar med fokus på omvårdnad och 

medicin (Polit & Beck 2012). Sökorden, som valdes utifrån syftet, var följande: Nurse, 

Prevention, Child obesity och Child overweight. Först söktes orden var för sig med 

hjälp av Cinahl headings som är ett indexbegrepp. Cinahl headings innebär att de ord 

som söks på blir likt nyckelord i artiklarna som sedan sökningen resulterar i. Sedan 

kombinerades sökorden med varandra med hjälp av den booleska termen AND.  De 

vanligaste booleska operatorerna är AND, OR och NOT, detta för att begränsa och/eller 

förstora sökningen (Polit & Beck 2012).  De ord som kombinerades var Nurse – 

Prevention - Child obesity samt Nurse - Prevention - Child overweight. Den 

kombinerade sökningen med headings gav dock för få svarsresultat vilket ledde till att 

sökorden söktes genom fritextsökning. I Pubmed användes sökorden Nurse, Nurses, 

Prevention, Child obesity och Child overweight, och liksom vid sökningen i Cinahl 

sattes orden samman med den booleska termen AND. Ordet ”Nurses"  användes som 

MeSH-term då denna inkluderade ett flertal böjningar av ordet, och gav på så vis ett 

bättre och mer precist utfall av artiklar. MeSH-termer är en ämnesordlista som används i 

Pubmed vilka gör det lättare att hitta artiklar som handlar om just det specifika ämnet 

som eftersöks (Polit & Beck 2012). De övriga sökorden gav dock ett alltför snävt 

resultat vid användandet av MeSH-termer och dessa söktes därför istället som fritext. 

Sökningarna i databaserna begränsades med att artiklarna skulle vara på engelska och 

senast publicerade år 2008. I Pubmed var ytterligare en begränsning att artiklarna skulle 

vara fritt tillgängliga via Högskolan i Gävles bibliotek. I databasen Cinahl begränsades 

sökningen även med peer reviewed, vilket enligt Polit och Beck (2012) innebär att 

artikeln har granskats av forskare inom samma område. Se tabell 1. 
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2.3 Tabell 1. Databassökning 
Databas Begränsningar 

(limits) 
sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 
 

Möjliga 

artiklar 
(exklusive 
dubbletter) 

Valda 

artiklar 

Cinahl 2008-2018, 

engelska, 
peer reviewed 

[2018-01-22] 

Nurse 

(fritext) 
AND 

Prevention 
(fritext) 
AND 

Child 
obesity 

(fritext) 

218 

 

56 16 5 

Cinahl 2008-2018, 
engelska, peer 

reviewed 
[2018-01-22] 

Nurse 
(fritext) 

AND 
Prevention 
(fritext) 

AND 
Child 
overweight 

(fritext) 

62 16 8 1 

Medline 
via 

Pubmed 

10 år, 
engelska, 

Högskolan i 
Gävle 

[2018-01-22] 

Nurses 
[MeSH] 

AND 
Prevention 

(fritext) 
AND 
Child 

overweight 
(fritext) 

24 17 8 5 

Medline 

via 
Pubmed 

10 år, 

engelska, 
Högskolan i 
Gävle 

[2018-01-22] 

Nurse 

(fritext) 
AND 
Prevention 

(fritext) 
AND child 

obesity 
(fritext) 

232 38 10 1 

Totalt   536 127 42 12 
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2.4 Urvalskriterier 
De inklusionskriterier som användes i litteraturstudien var att de valda artiklarna skulle 

besvara studiens syfte, det vill säga att artiklarna utgick ifrån sjuksköterskans perspektiv 

och att de belyste dennes preventiva arbete. Både kvalitativa och kvantitativa empiriska 

studier inkluderades. Exklusionskriterier för litteraturstudien var artiklar som inte var 

vetenskapligt uppbyggda utifrån IMRaD. Polit och Beck (2012) hävdar att det är viktigt 

att en vetenskaplig artikel är uppbyggd efter just IMRaD, vilket innebär att de innehåller 

rubrikerna; introduktion, metod, resultat och diskussion. De artiklar som inte gick att 

öppna via Högskolan i Gävles bibliotek, var litteraturstudier, de som var belagda med 

avgift samt artiklar som inte utgick ifrån sjuksköterskans perspektiv eller besvarade 

syftet exkluderades också.   

 

2.5 Urvalsprocessen  
Samtliga 536 titlar lästes igenom och de titlar som inte svarade på föreliggande 

litteraturstudies syfte exkluderades. Efter detta första urval återstod 127 möjliga artiklar. 

I dessa artiklar lästes abstract. Av dessa artiklar exkluderades 24 stycken på grund av att 

de inte gick att öppna och 43 stycken exkluderades för att de var avgiftsbelagda, varpå 

60 artiklar återstod. Därefter exkluderades tolv stycken artiklar på grund av de var 

dubbletter och sex stycken exkluderades på grund av att de var litteraturstudier. I de 

återstående 42 artiklarna lästes resultat och metod igenom och sedan exkluderades 

ytterligare tre stycken artiklar på grund av att de inte var vetenskapligt uppbyggda och 

27 artiklar på grund av att de inte svarade på det valda syftet. Kvar fanns då tolv artiklar 

som inkluderades i litteraturstudiens resultat. Se figur 1. 

Figur 1. Flödesschema 
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2.6 Dataanalys 
De tolv vetenskapliga artiklar som valts ut lästes av båda författarna var för sig. Delar 

av artiklarnas resultat och metod översattes till svenska med hjälp av ordböcker. 

Artiklarna diskuterades författarna emellan och strukturerades sedan upp i två 

översiktstabeller. Se bilaga 1 och 2. För att besvara frågeställning 1, studiens primära 

syfte, granskades och analyserades resultatet i artiklarna. Information i artiklarnas 

resultat som var relevant för litteraturstudiens syfte markerades med färgpennor. 

Därefter sammanställdes det markerade materialet i artiklarna till olika kategorier 

beroende på vilken information de gav och vilka likheter och skillnader som fanns.  

Dessa kategorier blev; erfarenheter av preventiva åtgärder, erfarenheter kring 

betydelsen av utbildning, kunskap och samverkan i det preventiva arbetet  och 

erfarenheter av försvårande omständigheter i det preventiva arbetet. Dessa utgjorde 

sedan resultatet för föreliggande litteraturstudie.  För att svara på frågeställning 2, den 

metodologiska frågeställningen, granskades metoden för att urskilja 

undersökningsgrupperna samt hur väl undersökningsgrupperna beskrivits. För att få en 

bättre överblick av undersökningsgruppen i artiklarna, skapades en tabell som 

redovisade kriterierna; åldersgrupp, kön, yrkesinriktning och arbetserfarenhet som de 

olika studierna påvisade. Se tabell 3. Granskningen av ovanstående kriterier gjordes 

utifrån Polit och Beck (2012) vilka rekommenderar att dessa kriterier bör finnas med för 

att undersökningsgruppen ska vara väl beskriven.  

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 
Då detta är en litteraturstudie behövde inte författarna till föreliggande studie få sitt 

arbete granskat av någon etisk kommitté. De vetenskapliga artiklar som inkluderats i 

litteraturstudien ska dock lyda under etiska principer och ha fått tillstånd från en etisk 

kommitté. Författarna har i denna litteraturstudie haft ett objektivt förhållningssätt vid 

sökandet av artiklar, alla former av resultat har inkluderats, både de som instämde med 

författarnas egna uppfattningar av ämnet och de som motsatte sig det. Att plagiera, det 

vill säga att kopiera ord från någon annans studie utan att visa vem som är den 

ursprungliga källan, är en faktor som författarna till denna studie var måna om att 

undvika (Polit & Beck 2012).  
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3. Resultat 

Resultatet baseras på tolv vetenskapliga artiklar. Se bilaga 1 och 2. Dessa presenteras i 

text och tabell under fyra huvudrubriker vilka redovisas i tabell 2. De inkluderade 

artiklarnas undersökningsgrupper presenteras i slutet av resultatet under rubriken 

Metodologisk frågeställning. 

 
Tabell 2. Resultatets rubriker och underrubriker 

Rubriker Underrubriker 

3.1 Erfarenheter av preventiva 

åtgärder  

3.1.1 Att genomföra hälsokontroller 

3.1.2 Motiverande samtal för           

livsstilsförändringar 

3.1.3 Att använda BMI som verktyg 
3.2 Erfarenheter kring betydelsen av 

utbildning, kunskap och samverkan i 

det preventiva arbetet 

 

 

3.3 Erfarenheter av försvårande 

omständigheter i det preventiva 

arbetet 

3.3.1 Fetma och övervikt som tabubelagt 

ämne 

3.3.2 Motivationsbrist hos barn och 

föräldrar 

3.3.3 Olikheter i kulturella och 

socioekonomiska förutsättningar 

3.3.4 Erfarenheter av resursbrist 
 

3.4 Metodologisk frågeställning 3.4.1 Antalet deltagare 

3.4.2 Yrkesinriktning 

3.4.3 Könsfördelning 

3.4.4 Åldersfördelning 

 

3.1 Erfarenheter av preventiva åtgärder 
I ett flertal av de inkluderade studierna beskrev sjuksköterskor att de hade erfarenheter 

av olika typer av preventiva åtgärder som att till exempel genomföra hälsokontroller, att 

tillämpa motiverande samtal samt att använda BMI som verktyg i det preventiva arbetet 

(Høstgaard, Bentsen & Lykke Hindhede 2014; Regber, Mårild & Johansson 2013; 

Thorstensson, Blomgren, Sundler & Larsson 2017). 

3.1.1 Att genomföra hälsokontroller 

Skolsjuksköterskor i en studie av Thorstensson, Blomgren, Sundler och Larsson (2017) 

beskrev det vitala i att tidigt identifiera barn som är eller är på god väg att bli 

överviktiga. Trots regelbundna hälsokontroller ansåg skolsjuksköterskorna att det inte 

alltid var helt lätt att upptäcka övervikt. Under hälsokontrollerna ställdes frågor 
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angående barnens matintag, sömn, aktiviteter samt hur de upplevde situationen i skolan. 

För att genomföra en förändring såg sjuksköterskorna över barnets vardagliga liv 

tillsammans med barnet själv och dennes föräldrar. Därefter sattes successiva 

förändringar in i barnets livsstil, detta för att få ett mer hållbart resultat (Thorstensson, 

Blomgren, Sundler & Larsson 2017). Sjuksköterskorna i Høstgaard, Bentsen och Lykke 

Hindhedes (2014) studie belyste hur det för barn i alla åldrar kunde vara viktigt att 

föräldrarna medverkade under hälsosamtalen. Detta för att barnen själva inte skulle 

behöva ta emot all information och för att föräldrarna sedan skulle kunna hjälpa barnet 

att genomföra livsstilsförändringarna. Regber, Mårild och Johansson (2013) beskrev hur 

sjuksköterskorna vid behov kunde erbjuda fler besök för de barn som var överviktiga 

där man kunde följa deras BMI och vikt under en längre period.  

3.1.2 Motiverande samtal för livsstilsförändringar 

Sjuksköterskor i studier av Høstgaard, Bentsen och Lykke Hindhede (2014) och 

Thorstensson, Blomgren, Sundler och Larsson (2017) beskrev hur de under sina samtal 

med familj och barn använde motiverande samtal, lyssnade aktivt och ställde öppna 

frågor för att därigenom skapa ett mer öppet klimat dem emellan. Trots att samtal 

tillsammans med familjen ibland kunde vara känsloladdade ansåg sjuksköterskorna att 

det var en viktig del i att förändra barnets livsstil (Høstgaard, Bentsen & Lykke 

Hindhede 2014). Att vara ödmjuk och accepterande i samtalen med familjerna och att 

motivera istället för att kritisera gjorde att samtalen kunde leda till förändring. Att hålla 

samtalen om fysisk aktivitet och matintag positiva ansåg sjuksköterskorna vara viktigt, 

samtidigt som det var av stor vikt att föräldrarna och barnen förstod allvaret i att göra 

denna förändring inför framtiden (Høstgaard, Bentsen & Lykke Hindhede 2014). 

3.1.3 Att använda BMI som verktyg  

Att sjuksköterskor i sitt preventiva arbete använde BMI-skalan som verktyg för att mäta 

barnens hälsotillstånd var vanligt förekommande i ett flertal studier (Høstgaard, Bentsen 

& Lykke Hindhede 2014; Regber, Mårild & Johansson 2013; Thorstensson, Blomgren, 

Sundler & Larsson 2017). Sjuksköterskor i en studie av Regber, Mårild och Johansson 

(2013) ansåg att användningen av mätinstrumentet bidrog till att en dialog med 

föräldrarna kunde skapas vilket gjorde det lättare för dem att förstå innebörden av 

barnets hälsotillstånd. Denna teknik innebar inte heller något krav på att föräldrarna 

skulle vara högre utbildade för att förstå betydelsen. Sjuksköterskor i Thorstensson, 
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Blomgren, Sundler och Larsson (2017) förklarade även hur måttet på BMI var ett 

viktigt verktyg för att få föräldrarna att bli medvetna om deras barns övervikt. 

Sjuksköterskor i en studie av Høstgaard, Bentsen och Lykke Hindhede (2014) kunde 

ibland använda barnets BMI-kurva för att visa var barnet befann sig och sedan referera 

olika nivåer på kurvan till olika klädstorlekar för att barnet och föräldrarna lättare skulle 

förstå. Målet med samtal gällande BMI var att få barnen att prata samt att få föräldrarna 

att uttrycka tankar eller eventuell oro. På detta vis behövde heller inte sjuksköterskorna 

själva peka ut fel och brister hos föräldrarna, utan på ett mer objektivt sätt förklara för 

dem hur barnets värden såg ut (Høstgaard, Berntsen & Lykke Hindhede 2014).   

Sjuksköterskor i en studie av Ljungkrona-Falk, Brekke och Nyholm (2013) ansåg att det 

var svårt att avgöra vilka råd de skulle ge föräldrarna om det framkom att deras barn var 

överviktiga. Måttet på BMI upplevdes inte heller vara helt tillförlitligt, vilket gjorde det 

svårt för dem att våga lita på mätinstrumentet. Sjuksköterskor i Regber, Mårild och 

Johanssons (2013) studie berättade att de främst använde sig av traditionella längd- och 

viktformulär, det var först om dessa indikerade något alarmerande som de gick vidare 

och mätte BMI.  

3.2 Erfarenheter kring betydelsen av utbildning, kunskap och 

samverkan i det preventiva arbetet 

Sjuksköterskors erfarenheter visade att tillräcklig kunskap och utbildning var av stor 

vikt för att ha möjlighet att utföra ett preventivt arbete mot övervikt och fetma hos barn 

(Gance-Cleveland et al. 2009; Quelly 2017; Robinson, Denney-Wilson, Laws & Harris 

2012). Quelly (2017) redovisade i sin studie hur skolsjuksköterskor med en 

vidareutbildning samt ytterligare utbildning i preventioner för fetma och övervikt var 

mer engagerade i att sätta in preventiva åtgärder hos barn, än de sjuksköterskor som 

endast hade en grundutbildning. Efter att sjuksköterskor i en studie av Gance-Cleveland 

et al. (2009) genomgått en fyra-timmars utbildning innehållande preventioner för 

övervikt och fetma, rapporterades signifikanta skillnader i sjuksköterskornas kunskap. 

Den ökade kunskapen berörde till exempel definitioner av övervikt, hur ärftliga faktorer 

kan spela in, vad fysisk aktivitet har för effekt och hur det psykiska måendet påverkas. 

En majoritet av de medverkande sjuksköterskorna angav efter utbildningen en högre 

ambition att i framtiden rekommendera fysisk aktivitet till barnen (Gance-Cleveland et 

al. 2009). 
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Sjuksköterskor som deltog i studier av Morrison-Sandberg, Kubik och Johnson (2011) 

och Robinson, Denney-Wilson, Laws och Harris (2012) hävdade att de skulle vilja vara 

mer involverade i att sätta in fler preventioner för överviktiga barn som de möter på sin 

arbetsplats. Två tredjedelar av de sjuksköterskor som deltog i studien av Morrison-

Sandberg, Kubik och Johnson (2011) ansåg att de nuvarande preventionsåtgärderna var 

otillräckliga, till stor del på grund av okunskap. I studien av Robinson, Denney-Wilson, 

Laws och Harris (2012) förklarades också hur en majoritet av sjuksköterskorna skulle 

vilja ha mer träning i hur man sätter in preventiva åtgärder i sitt vardagliga arbete. 

 

I ett flertal studier beskrev sjuksköterskor hur en viktig del i det preventiva arbetet med 

att förhindra övervikt och fetma var att ha ett bra samarbete med andra vårdinstanser 

och kollegor (Morrison-Sandberg, Kubik & Johnson 2011; Regber, Mårild & Johansson 

2013; Steel et al. 2011). Flera skolsjuksköterskor i Morrison-Sandberg, Kubik och 

Johnsons (2011) studie rapporterade ett fungerande samarbete med flera lärare på sin 

arbetsplats. Sjuksköterskor i Regber, Mårild och Johansson (2013) förklarade hur de 

under sina möten med barn och familjer ansåg det viktigt att kunna hänvisa familjen till 

en dietist eller till en barnläkare vid behov. De menade även att det var väsentligt att 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal arbetade utifrån samma strategi för att undvika 

förvirring hos barnet och dess familj.  

 

3.3 Erfarenheter av försvårande omständigheter i det preventiva 
arbetet 
Ett flertal artiklar belyste svårigheter som sjuksköterskor kunde möta i sitt preventiva 

arbete mot övervikt och fetma. Dessa försvårande omständigheter kunde till exempel 

bero på motivationsbrist hos barn och föräldrar, att fetma och övervikt var ett känsligt 

ämne att tala om samt att olika synsätt och förutsättningar kunde bidra till 

meningsskiljaktigheter (Dera-de Bie, Brink-Melis, Jansen & Gerver 2015; Isma et al. 

2012; Isma et al. 2013; Ljungkrona-Falk, Brekke & Nyholm 2013; Regber, Mårild & 

Johansson Hanse 2013; Robinson, Denney-Wilson, Laws & Harris 2012; Steele et el. 

2011).  

3.3.1 Övervikt och fetma som tabubelagt ämne 

Sjuksköterskor beskrev i ett flertal studier hur samtal med föräldrar kunde leda till svåra 

och obekväma situationer (Isma et al. 2012; Ljungkrona-Falk, Brekke & Nyholm 2013; 

Regber, Mårild & Johansson Hanse 2013; Steele et al. 2011). Sjuksköterskor i en studie 
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av Steele et al. (2011) ansåg att övervikt och fetma utgjorde en komplex situation som 

ofta kunde hindra dem från att bemöta barns viktrelaterade hälsa. Det känsliga ämnet, 

som ofta belagds som tabu, gjorde det svårt för sjuksköterskorna att tala om 

problematiken med barnen och familjerna (Steele et al. 2011). Sjuksköterskor i studien 

av Isma et al. (2012) beskrev hur risken för att föräldrarna skulle bli defensiva eller arga 

i samtalet, ibland kunde göra att sjuksköterskorna avstod från att tala om ämnet. 

Sjuksköterskor i Steele et al. (2011) beskrev också hur problematiken kunde grunda sig 

i att sjuksköterskan själv var överviktig och att denne därför var ovillig att diskutera 

viktrelaterad ohälsa. Sjuksköterskor kunde i dessa situationer uppleva att de blev dömda 

av föräldrarna till barnet. Mötet mellan den överviktiga sjuksköterskan och föräldrarna 

till det överviktiga barnet kunde då bli för komplicerat, vilket ledde till att de hellre 

undvek konfrontation (Steele et al. 2011).   

3.3.2 Motivationsbrist hos barn och föräldrar 

Ett flertal sjuksköterskor lyfte fram en brist på motivation hos en del föräldrar (Dera-de 

Bie, Brink-Melis, Jansen & Gerver 2015; Isma et al. 2013; Robinson, Denney-Wilson, 

Laws & Harris 2012). Sjuksköterskor i studien av Isma et al. (2013) menade att ett stort 

ansvar gällande barnens hälsa låg hos föräldrarna. De ansåg att det var angeläget att 

vederbörande kom till insikt och blev medvetna om deras barns övervikt. 

Sjuksköterskan kunde utbilda och tillrättavisa till viss del, dock låg beslutet att agera 

och förändra enbart hos föräldrarna (Isma et al. 2013). Sjuksköterskor i Steele et al. 

(2011) upplevde att det ofta fanns en brist på motivation hos barnen gällande att ta sig 

an sin ohälsa. De uppfattade att media lär barnen att det är acceptabelt att vara 

överviktig och att vara tillfreds med sig själv på det viset. Den positiva attityden ansåg 

sjuksköterskorna var sund, men att den samtidigt riskerade att hindra barnen från att se 

problematiken i sitt beteende gentemot mat och sin livsstil (Steele et al. 2011).      

3.3.3 Olikheter i kulturella och socioekonomiska förutsättningar  

Sjuksköterskor beskrev i ett flertal studier hur olika kulturella och socioekonomiska 

förutsättningar kunde försvåra det preventiva arbetet (Dera-de Bie, Brink-Melis, Jansen 

& Gerver 2015; Isma et al 2012; Ljungkrona-Falk, Brekke & Nyholm 2013; Steele et al 

2011). Sjuksköterskor i studien av Steele et al. (2011) beskrev hur det fanns ett flertal 

kulturella skillnader i synen på vilken mat som var hälsosam. Detta kunde bland annat 

bero på språkliga barriärer samt på olika perspektiv, åsikter och synsätt gällande hur en 

frisk kropp såg ut. Sjuksköterskor i en studie av Isma et al. (2012) berättade hur en 
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större kropp i somliga kulturer visade tecken på både hälsa och välstånd. En större 

kroppsbyggnad sågs som något vackert av föräldrarna, en åsikt som inte delades av all 

vårdpersonal (Isma et al. 2012). Uppfattningen var, hos en del sjuksköterskor, att 

kulturella faktorer i familjer ibland kunde vara ett problem i strävan efter god hälsa hos 

barnen (Steele et al. 2011).                    

Sjuksköterskor i studien av Ljungkrona-Falk, Brekke och Nyholm (2013) beskrev hur 

psykosociala problem som till exempel arbetslöshet, låg inkomst och komplexa 

familjeangelägenheter kunde förvärra barnets hälsotillstånd samt försvåra det preventiva 

arbetet med att förebygga övervikt och fetma. En markant skillnad redovisades i en 

studie av Dera-de Bie, Brink-Melis, Jansen och Gerver (2015) gällande hur effektivt 

sjuksköterskans preventiva arbete gentemot övervikt och fetma var i låginkomst- 

respektive höginkomstområden. Det framkom att sjuksköterskor i områden med lägre 

socioekonomisk status använde preventiva åtgärder mer sällan i det dagliga arbetet än 

de som arbetade i andra områden. 

3.3.4 Erfarenheter av resursbrist 

Sjuksköterskor redovisade i flera studier att de upplevde brist på resurser i sitt 

preventiva arbete mot övervikt och fetma hos barn (Isma et al. 2013; Robinson, 

Denney-Wilson, Laws & Harris 2012; Steele et al. 2011). Barnsjuksköterskor i studien 

av Isma et al. (2013) belyste flertalet, både interna och externa, svårigheter och 

motstånd i det preventiva arbetet som utfördes. De interna hinder som förekom var dels 

att barns övervikt och fetma inte prioriterades på grund av att sjuksköterskorna 

upplevde att det fanns andra arbetsuppgifter som var mer angelägna. En stor anledning 

till denna prioritering var att tiden och resurserna inte räckte till för att hinna arbeta med 

och mot problematiken. De externa barriärer som förekom var bland annat otillräckliga 

riktlinjer i förekomsten av barnfetma (Isma et al. 2013). Om resurser i form av tid och 

stöttning från ledning på arbetsplatsen funnits ansåg sjuksköterskorna att fler och mer 

korrekta åtgärder hade kunnat tillämpas (Steele et al. 2011).                                 

                                                                                                                     
3.4 Metodologisk frågeställning 
Undersökningsgrupperna från artiklarna är kategoriserade och beskrivna i tabell 3. 

3.4.1 Antalet deltagare 

Totalt deltog 432 sjuksköterskor i de inkluderade artiklarna. Antalet deltagare varierade 

mellan sex till 232 stycken (Dera-de Bie, Brink-Melis, Jansen & Gerver 2015; Gance-
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Cleveland et al. 2009; Høstgaard Bonde, Bentsen & Lykke Hindhede 2014; Isma et al. 

2012; Isma et al. 2013; Ljungkrona-Falk, Brekke & Nyholm 2013; Morrison-Sandberg, 

Kubik & Johnson 2011; Quelly 2017; Regber, Mårild & Johansson Hanse 2013; 

Robinson, Denney-Wilson, Laws & Harris 2012; Steele et al. 2011; Thorstensson, 

Blomgren, Sundler & Larsson 2017). I sex av artiklarna var antalet deltagare färre än 20 

(Høstgaard Bonde, Bentsen & Lykke Hindhede 2014; Isma et al. 2012; Isma et al. 2013; 

Ljungkrona-Falk, Brekke & Nyholm 2013; Regber, Mårild & Johansson Hanse 2013; 

Thorstensson, Blomgren, Sundler & Larsson 2017).  

3.4.2 Yrkesinriktning 

335 av de medverkande sjuksköterskorna i artiklarna arbetade som barnsjuksköterskor 

(Isma et al. 2012; Ljungkrona-Falk, Brekke & Nyholm 2013; Gance-Cleveland et al. 

2009; Dera-de Bie, Brink-Melis, Jansen & Gerver 2015; Regber, Mårild & Johansson 

Hanse 2013; Isma et al. 2013), 40 stycken arbetade som skolsjuksköterskor 

(Thorstensson, Blomgren, Sundler & Larsson 2017; Steele et al. 2011; Morrison-

Sandberg, Kubik & Johnson 2011; Høstgaard Bonde, Bentsen & Lykke Hindhede 2014; 

Quelly 2017) och de resterande 57 arbetade inom primärvården (Robinson, Denney-

Wilson, Laws & Harris 2012). 

3.4.3 Könsfördelning 

Av de tolv inkluderade artiklarna var det fem stycken som inte uppgav könsfördelning 

(Quelly 2017; Ljungkrona-Falk, Brekke & Nyholm 2013; Steele et al. 2011; Morrison-

Sandberg, Kubik & Johnson 2011; Gance-Cleveland et al. 2009). I fyra studier var 

deltagarna enbart kvinnor (Regber, Mårild & Johansson Hanse 2013; Robinson, 

Denney-Wilson, Laws & Harris 2012; Thorstensson, Blomgren, Sundler & Larsson 

2017; Høstgaard Bonde, Bentsen & Lykke Hindhede 2014). Som mest medverkade tre 

män i en studie (Dera-de Bie, Brink-Melis, Jansen & Gerver 2015). I tre artiklar deltog 

både män och kvinnor (Isma et al. 2012; Isma et al. 2013; Dera-de Bie, Brink-Melis, 

Jansen & Gerver 2015). 

3.4.4 Åldersfördelning 

I sju av artiklarna framkom ingen ålder på deltagarna (Regber, Mårild & Johansson 

Hanse 2013; Thorstensson, Blomgren, Sundler & Larsson 2017; Ljungkrona-Falk, 

Brekke & Nyholm 2013; Steele et al. 2011; Morrison-Sandberg, Kubik & Johnson 

2011; Høstgaard Bonde, Bentsen & Lykke Hindhede 2014; Gance-Cleveland et al. 

2009). En medelålder på 50 år fanns bland deltagarna i tre av artiklarna (Isma et al. 
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2012; Quelly 2017; Isma et al. 2013). I resterande artiklar låg medelåldern på 45 

respektive 46 år (Robinson, Denney-Wilson, Laws & Harris 2012; Dera-de Bie, Brink-

Melis, Jansen & Gerver 2015). 

 

Tabell 3. Beskrivning av undersökningsgrupp 

Författare Medelålder Kön (Antal 
deltagare) 

Yrkesinriktning Arbetserfarenhet 
(Medelvärde) 

Dera-de Bie, 

Brink-Melis, 
Jansen & Gerver 
(2015) 

46 år 3 män, 229 

kvinnor 
(232 stycken) 

Barn-

sjuksköterskor 

14 år 

Gance-Cleveland 

et al. (2009) 

Ej noterat 35 deltagare, 

kön ej noterat 
(35 stycken) 

Barn-

sjuksköterskor 

5 år 

Høstgaard Bonde, 

Bentsen & Lykke 
Hindhede (2014) 

Ej noterat 12 kvinnor 

(12 stycken) 

Skol-

sjuksköterskor 

13 år 

Isma et al. (2012) 50 år 1 man 17 

kvinnor 
(18 stycken) 

Barn-

sjuksköterskor 

20 år 

Isma et al. (2013) 51 år 1 man 17 
kvinnor 

(18 stycken) 

Barn-
sjuksköterskor 

12 år 

Ljungkrona-Falk, 
Brekke & Nyholm 

(2013) 

Ej noterat 17 deltagare, 
kön ej noterat 

(17 stycken) 

Barn-
sjuksköterskor 

Ej noterat 

Morrison-
Sandberg, Kubik 

& Johnson (2011) 

Ej noterat Ej noterat Skol-
sjuksköterskor 

Ej noterat 

Quelly (2017) 51 år Ej noterat Skol-
sjuksköterskor 

25 år 

Regber, Mårild & 
Johansson Hanse 

(2013) 

Ej noterat 15 kvinnor 
(15 stycken) 

Barn-
sjuksköterskor 

25 år 

Robinson, Denney-
Wilson, Laws & 

Harris (2012) 

45 år 57 kvinnor 
(57 stycken) 

Sjuksköterskor 6 år 

Steele et al. (2011) Ej noterat 22 deltagare, 
kön ej noterat 

(22 stycken) 

Skol-
sjuksköterskor 

9 år 

Thorstensson, 
Blomgren, Sundler 
& Larsson (2017) 

Ej noterat 6 kvinnor 
(6 stycken) 

Skol-
sjuksköterskor 

9 år 
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4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat  
Huvudresultatet i föreliggande studie visade att sjuksköterskors erfarenheter av det 

preventiva arbetet med övervikt och fetma i många fall innebar genomförande av 

hälsokontroller, motiverande samtal med barn och föräldrar samt att de använde sig av 

BMI som verktyg i sitt preventiva arbete. Vidare beskrev sjuksköterskor vikten av 

utbildning, kunskap och samverkan med andra. Resultatet visade även att 

sjuksköterskor hade erfarenheter av försvårande omständigheter i sitt arbete.  De 

upplevde att övervikt och fetma kunde ses som ett tabubelagt ämne, att motivationsbrist 

hos barn och föräldrar hindrade sjuksköterskans arbete, att det fanns olikheter i 

kulturella och socioekonomiska förutsättningar samt brist på resurser. Den 

metodologiska granskningen av undersökningsgrupperna i de inkluderade artiklarna 

visade bland annat en ojämn könsfördelning samt en minoritet av 

primärvårdssjuksköterskor.  

 

4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1 Erfarenheter av preventiva åtgärder 

Litteraturstudien visade att sjuksköterskor har en hel del, både positiva och negativa, 

erfarenheter av det preventiva arbetet med att förhindra barnfetma och övervikt.  

Ett flertal studier beskrev vikten av att använda motiverande samtal i det preventiva 

arbetet (Høstgaard, Bentsen & Lykke Hindhede 2014; Thorstensson, Blomgren, Sundler 

& Larsson 2017; Regber, Mårild & Johansson 2013). Författarna till denna studie anser 

att det är viktigt att kunna ha en dialog med både barn och föräldrar. Det är av stor vikt 

att som sjuksköterska ha kunskapen samt modet att kunna uttrycka sina åsikter. 

Forskning av Lindhe-Söderlund, Nordqvist, Angbratt och Nilsen (2009) styrker detta då 

denna studie lyfter fram hur sjuksköterskor anser att motiverande samtal är ett effektivt 

verktyg för att lösa problem, speciellt för så känsliga ämnen som övervikt och fetma. 

Orem menar att det är viktigt att sjuksköterskor är lyhörda i samtal med barn, då det kan 

vara svårt för dem att uttrycka sina känslor gällande hälsa och välbefinnande (Selanders, 

Schmieding & Hartweg 1995). Forskning av Müllersdorf, Martinson-Zuccato, Nimborg 

och Eriksson (2010) visar att det hos sjuksköterskor finns ett behov av information om 

hur motiverande samtal kan användas. Detta eftersom ett stort problem i arbetet mot 

övervikt och fetma är att motivera familjerna till att vilja göra en förändring.  
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Studier författade av Høstgaard, Bentsen och Lykke Hindhede (2014), Regber, Mårild 

och Johansson (2013) och Thorstensson, Blomgren, Sundler och Larsson (2017) belyste 

mätverktyget BMI som något väl användbart i det preventiva arbetet. Ljungkrona-Falk, 

Brekke och Nyholm (2013) ansåg däremot att BMI som enskilt verktyg inte var 

tillförlitligt nog att användas på egen hand. Mätningen av BMI studerades i en studie av 

Davila, Vess och Johnson (2017) som beskrev vikten av rätt diagnostisering av övervikt 

och fetma, detta genom att använda sig av utbildning inom området samt tillämpningen 

av BMI i undersökningen av barnen. Det redovisades i studien en procentuell ökning 

med 400 procent av mängden barn som hänvisades till viktprogram tack vare att 

sjuksköterskorna fått utbildning samt i större grad använt sig utav BMI (Davila, Vess & 

Johnson 2017).  

4.2.2 Erfarenheter kring betydelsen av utbildning, kunskap och samverkan i det 

preventiva arbetet 

Gance-Cleveland et al. (2009) och Quelly (2017) beskrev det vitala i att få en tillräcklig 

utbildning om övervikt och fetma hos barn samt hur sjuksköterskor kunde arbeta 

preventivt för att förhindra detta. Orem menar att sjuksköterskor genom att utbilda och 

ge direktiv kan bidra till en förbättrad livsstil (Berbiglia & Banfield 2014). Den fyra 

timmar långa utbildning som utfördes i en studie av Gance-Cleveland et al. (2009) visar 

hur enkla medel kan göra en stor förändring i sjuksköterskors syn på det preventiva 

arbetet. Detta styrks av Hessler (2015) som i sin studie redovisade hur en fem dagar 

lång workshop ledde till ett större självförtroende och ett djupare engagemang hos 

sjuksköterskorna.    

4.2.3 Erfarenheter av försvårande omständigheter i det preventiva arbetet 

En väsentlig del av studierna tog upp de svårigheter som fanns i arbetet med övervikt 

och fetma. I majoriteten av fallen berodde detta på att ämnet var känsligt och tabubelagt 

(Isma et al. 2012; Ljungkrona-Falk, Brekke & Nyholm 2013; Regber, Mårild & 

Johansson Hanse 2013; Steele et al. 2011). Steele et al. (2011) beskrev hur föräldrarna 

kunde känna sig utpekade i sin föräldraroll, att deras brist på kunskap angående kost 

hade bidragit till deras barns övervikt eller fetma.  Detta kan styrkas med Edvardsson, 

Edvardsson och Hörnstens (2009) studie där sjuksköterskor beskriver det vitala i att 

noga välja sina ord i samtalen om detta känsliga ämne, för att inte riskera att förödmjuka 

föräldrarna på grund av fel ordval eller uttryck.  
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Motivationsbrist hos föräldrar och barn var ytterligare en stor bidragande faktor till 

varför det preventiva arbetet försvårades (Isma et al. 2013; Robinson, Denney-Wilson, 

Laws & Harris 2012; Dera-de Bie, Brink-Melis, Jansen & Gerver 2015; Steele et al. 

2011). Bristen på motivation kunde grunda sig i allt från grupptryck och media till 

okunskap gällande hur livsstilen skulle förändras (Steele et al. 2011). Författarna till 

studien anser att dagens stressade samhälle kan vara en bidragande faktor då föräldrarna 

inte hinner med de vardagliga sysslorna och att barnens hälsa därför åsidosätts. Det är 

viktigt att föräldrar och syskon är föredömen när det kommer till kost och motion. 

Denna åsikt delas av föräldrarna i en studie av Mejia de Grubb et al. (2018) som anser 

att de har ett stort ansvar i att vara förebilder för sina barn både när det kom till 

matvanor och fysisk aktivitet. Orem belyser att ansvaret för omvårdnaden av mindre 

barn ligger hos föräldrarna (Selanders, Schmieding & Hartweg 1995).  

 

Kulturella och socioekonomiska olikheter kunde bidra till ytterligare svårigheter i det 

preventiva arbetet (Dera-de Bie, Brink-Melis, Jansen & Gerver 2015; Isma et al 2012; 

Ljungkrona-Falk, Brekke & Nyholm 2013; Steele et al 2011). I litteraturstudiens 

resultat framkom att sjuksköterskor stöter på olika värderingar gällande hur en hälsosam 

kropp bör se ut (Isma et al. 2012). Detta stödjs av Edvardsson, Edvardsson och 

Hörnsten (2009) som i sin studie skildrar föräldrars uppfattning om hur överviktiga barn 

kan representera hälsa och välstånd. De motsättningar som lätt kan skapas, när 

kulturella åsikter krockar med sjukvårdens syn på övervikt och fetma, kan bidra till en 

komplex situation i sjuksköterskors rådgivning och preventiva arbete. Orem menar att 

det krävs goda kunskaper om olikheter både på individnivå samt när det kommer till 

diverse kulturer. Hon beskriver dock hur det även finns universella behov, oberoende av 

kultur, som måste tillgodoses hos varje människa. Två av dessa behov är ett adekvat 

intag av föda och ett behov av balans mellan vila och aktivitet (Selanders, Schmieding 

& Hartweg 1995).  

Sjuksköterskor i Isma et al (2013), Robinson, Denney-Wilson, Laws och Harris (2012) 

och Steele et al. (2011) beskrev den brist på resurser som finns inom vården, både 

gällande utbildning och kunskap men även bristen på tid. Studierna visade att 

sjuksköterskornas arbetsuppgifter redan var tidskrävande, att ytterligare preventivt 

arbete inte var möjligt. Denna åsikt delas av sjuksköterskor i Turner, Owen och Watson 

(2016) vilka menar att möjligheten till att både stötta överviktiga barn och att arbeta 
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preventivt är förhindrad. Detta dels på grund av kravet att täcka upp för frånvarande 

personal men även till följd av att andra arbetsuppgifter är högre prioriterade. 

 

Sjuksköterskor i studien av Isma et al. (2013) ansåg att det fanns en brist på generella 

riktlinjer gällande hur barnfetma skulle hanteras. Detta stödjs av Turner, Owen och 

Watsons (2016) som i sin studie poängterar vikten av generella riktlinjer för hur 

överviktiga barn kan identifieras och diagnostiseras. Även Orem ansåg att ett behov av 

riktlinjer för specifika grupper i behov av omvårdnad var nödvändiga i framtiden 

(Selanders, Schmieding & Hartweg 1995). 

 

4.3 Metodologisk aspekt 
Den metodologiska frågeställningen i litteraturstudien ämnade studera de 

undersökningsgrupper som använts i de tolv inkluderade artiklarna. 

Undersökningsgruppen är, enligt Polit och Beck (2012), de deltagande personer som 

bidrar med information till studien. 

 

Antal deltagare 

En undersökningsgrupp bör enligt Polit och Beck (2012) ha största möjliga antal 

deltagare. Detta för att resultatet ska vara representativt på den övriga populationen. I de 

utvalda artiklarna var det enbart en artikel som hade hög deltagarfrekvens. I artikeln 

författad av Dera-de Bie, Brink-Melis, Jansen och Gerver (2015) deltog 232 

barnsjuksköterskor. Att majoriteten av artiklarna hade ett fåtal deltagare i sin 

undersökningsgrupp kan enligt författarna till föreliggande studie därför ses som en 

nackdel. Det låga antalet deltagare kan dock bero på att artiklarnas resultat till stor del 

grundade sig på intervjuer, dessa menar Polit och Beck (2012) bör omfatta omkring sex 

till tolv personer.  

 

Yrkesinriktning 

I sex av artiklarna var undersökningsgruppen barnsjuksköterskor (Isma et al. 2012; 

Ljungkrona-Falk, Brekke & Nyholm 2013; Gance-Cleveland et al. 2009; Dera-de Bie, 

Brink-Melis, Jansen & Gerver 2015; Regber, Mårild & Johansson Hanse 2013; Isma et 

al. 2013). I fem artiklar bestod undersökningsgruppen av skolsjuksköterskor 

(Thorstensson, Blomgren, Sundler & Larsson 2017; Steele et al. 2011; Morrison-

Sandberg, Kubik & Johnson 2011; Høstgaard Bonde, Bentsen & Lykke Hindhede 2014; 
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Quelly 2017). I en av de inkluderade artiklarna arbetade sjuksköterskorna inom 

primärvården (Robinson, Denney-Wilson, Laws & Harris 2012). En reflektion av 

författarna till studien är att ett större deltagande av sjuksköterskor från primärvården 

skulle kunna bidra till ett vidare synsätt på problematiken.   

 

Könsfördelning 

I de studier där könsfördelningen redovisades, framkom en majoritet av kvinnliga 

deltagare (Regber, Mårild & Johansson Hanse 2013; Robinson, Denney-Wilson, Laws 

& Harris 2012; Thorstensson, Blomgren, Sundler & Larsson 2017; Høstgaard Bonde, 

Bentsen & Lykke Hindhede 2014). Enligt statistiska centralbyrån finns en tydlig 

dominans av kvinnor i sjuksköterskeyrket (SCB 2018). Detta, menar författarna, kan 

förklara varför den övervägande delen av deltagarna i de utvalda artiklarna var kvinnor. 

Enligt Polit och Beck (2012) ska en tillräcklig beskrivning av undersökningsgruppen 

finnas med för att en artikel ska anses ha god kvalitet. Fem av de inkluderade artiklarna 

beskrev inte deltagarnas könsfördelning (Quelly 2017; Ljungkrona-Falk, Brekke & 

Nyholm 2013; Steele et al. 2011; Morrison-Sandberg, Kubik & Johnson 2011; Gance-

Cleveland et al. 2009). Författarna till föreliggande studie anser att artiklar som inte 

redovisar sin undersökningsgrupp fullständigt framstår som mindre tillförlitliga.  

 

Åldersfördelning 

En stor del av de inkluderade artiklarna visade en relativt hög medelålder på deltagarna 

(Isma et al. 2012; Quelly 2017; Isma et al. 2013; Robinson, Denney-Wilson, Laws & 

Harris 2012; Dera-de Bie, Brink-Melis, Jansen & Gerver 2015). Författarna till 

litteraturstudien anser att en hög medelålder kan ha både en positiv och negativ inverkan 

på resultatet. Positiv i den bemärkelsen att sjuksköterskor som har längre 

arbetslivserfarenhet kan bidra med en stor kompetens och trygghet i det preventiva 

arbetet, samtidigt som yngre och nyutbildade sjuksköterskor kan tillföra mer kunskap 

om aktuell forskning.  

 

4.4 Metoddiskussion  

Föreliggande studie har en deskriptiv design vilket enligt Polit och Beck (2012) innebär 

att befintlig forskning har analyserats och beskrivits. En litteraturstudie ska summera 

och analysera redan existerande forskning. Polit och Beck anser att det är av stor vikt att 
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informationen i en litteraturstudie kommer från primärkällor och inte från 

sekundärkällor, det vill säga andra litteraturstudier. Både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar inkluderades i studien, detta för att få variation mellan mätbara resultat och 

sjuksköterskornas upplevelser (Polit & Beck 2012). 

 

För att samla in data användes databaserna Cinahl och Medline via Pubmed. Dessa 

databaser menar Polit och Beck (2012) är primärkällor för litteratur inom omvårdnad 

och medicin. Författarna anser att användningen av två databaser i sökprocessen gav 

stora valmöjligheter i insamlingen av möjliga artiklar för litteraturstudien. I Pubmed 

valde författarna att enbart använda sig utav MeSH-term på ordet Nurses. Detta berodde 

på att de övriga sökorden inte var inlagda i databasen och då gav högre svarsfrekvens 

när de söktes med fritext.  Att inte ha möjligheten att använda sig av MeSH-termer gav 

konsekvenser av negativ bemärkelse då sökningen resulterade i ett stort antal artiklar.   

Författarna valde att inte använda ordet Experience som sökord, då detta gav ett allt för 

lågt resultat tillsammans med de övriga orden. Orden Nurse, Nurses, Child obesity, 

Child overweight och Prevention ansågs som de viktigaste och prioriterades därför i 

sökningen.  

 

Artikelsökningen i Pubmed begränsades med att artiklarna skulle vara publicerade 

mellan år 2008 och 2018 samt att de skulle vara på engelska. Dessa begränsningar 

bidrog till att artiklars information var aktuell och att informationen inte kunde 

feltolkas. En nackdel med dessa begränsningar var att äldre artiklar samt artiklar på 

övriga språk, dock med bra och intressant information, valdes bort. I Cinahl 

begränsades sökningen även med peer reviewed, som enligt Polit och Beck (2012) 

innebär att artikeln har granskats av forskare inom samma område. Eftersom 

litteraturstudiens syfte skulle spegla en sjuksköterskas syn på och erfarenhet av övervikt 

och fetma, exkluderades de artiklar som utgick från andra perspektiv. De inkluderade 

artiklarna färgkodades för att tydliggöra innehållet vilket enligt Polit och Beck (2012) är 

ett användbart verktyg för att strukturera och kategorisera informationen. För att lättare 

få en överblick av artiklarnas undersökningsgrupper utformades en tabell där kriterierna 

fördelades.  
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4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt 
forskning 
Denna litteraturstudie ska ligga till grund för en fördjupad förståelse av sjuksköterskans 

preventiva arbete med övervikt och fetma hos barn. En ökad medvetenhet hos 

grundutbildade sjuksköterskor kan göra att fler och tidigare preventioner sätts in. Det är 

inte enbart barn- och skolsjuksköterskor som stöter på överviktiga barn inom vården. 

Barn med övervikt förekommer inom de flesta vårdkontexter, kanske som patient på 

grund av annan åkomma eller som barn till en annan vårdtagare. Det är därför av högsta 

vikt att samtliga sjuksköterskor, oavsett vidareutbildning, har kännedom om olika 

preventionsåtgärder. Övervikt och fetma hos barn är ett växande problem och ytterligare 

utbildning och forskning behövs för att problematiken ska bli mer uppmärksammad. 

Vidare forskning från barnens perspektiv krävs, då barnens tankar är av stor betydelse 

för att i framtiden kunna bromsa framfarten av övervikt och fetma.    

 

4.6 Slutsats  

De bristande preventiva åtgärder och riktlinjer som finns gällande övervikt och fetma 

hos barn, utgör en svårighet i sjuksköterskors möte med dessa. Ett samarbete med både 

familj och andra vårdinstanser kan leda till en god kommunikation och därigenom en 

möjlighet för sjuksköterskor att motivera familjen. Övervikt och fetma hos barn är ett 

växande problem världen över och utbildning likväl som ytterligare kunskap krävs för 

att sjuksköterskors preventiva åtgärder i framtiden ska bli mer effektiva.  
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Nederländerna  

  

Characteristics 
of child health 
care 

practitioners in 
overweight 

prevention of 
children  

  

Kvasi-experimentell 
design med 
kvantitativ ansats  

  

232 barnsjuksköterskor. 
Ändamålsenligt urval  

  

Frågeformulär  
  

SPSS, Likert-
skala, Cronbach´s 
alpha, Mann-

Whitney, 
Spearman´s Rho  

  

Gance-Cleveland, B. 

et.al., 2009, USA  

  

Changes in 
nurse 
practitioners´ 

knowledge and 
behaviours 

following brief 
training on the 
healthy eating 

and activity 
together (HEAT) 
guidelines  

  
 

 
 
 

 

Pre-post test design 
med 
kvantitativ och 

kvalitativ ansats  
  

35 sjuksköterskor deltog 
i en konferens och 
valdes ut genom ett 

bekvämlighetsurval  
  

Frågeformulär 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Chi-test, ALFA  
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preventing 
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Isma, E.G. et.al., 

2012, Sverige  

  

Swedish child 

health care 
nurses 

conceptions of 
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children: a 

qualitative study  
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Ändamålsenligt urval  
  

Intervju med 

fenomenografisk    
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Isma, E.G. et.al., 

2013, Sverige  

  

Obstacles to the 

prevention of 
overweight and 
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context of child 
health care in 

Sweden  
  
 

 
 

Kvalitativ ansats  
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fenomenografisk    
metod  
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Morrison-Sandberg. 
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Johnson. K.E., 2011, 
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prevention 

practices of 
elementary 

school nurses in 
Minnesota: 
findings from 
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licensed school 

nurses  
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21 skolsjuksköterskor  
Ändamålsenligt urval 

Semistrukturerad      
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Innehållsanalys  
  

Quelly, S. B.,   

2017, USA  
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associated with 

school nurse 
childhood 
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prevention 
practice  
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Regber, S., Mårild, S. 

& Johansson      

Hanse, J., 2013, 

Sverige  

  

Barriers to and 
facilitators of 
nurse-parent 

interaction 
intended to 

promote healthy 
weight gain and 
prevent 

childhood 
obesity at 

swedish child 
health centers  
  

Kvalitativ ansats  
  

15 sjuksköterskor  
  

Semistrukturerad 
intervju  
  

Innehållsanalys  
  

Robinson, A., 

Denney-Wilson, E., 

Laws, R. & Harris, 

M., 2012, Australien  

  

Child obesity 

prevention in 
primary health 

care: 
investigating 
practice nurse 

roles, attitudes 
and current 

practices  
  
 

 
 

 

Mixed method 

design med 
kvalitativ och            

kvantitativ ansats  
  

59 barnsjuksköterskor  

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Semistrukturerad 

intervju i kombination 
med ett frågeformulär  

  

Innehållsanalys  
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land  

Titel  Design/ansats  Undersökningsgrupp / 

Urval  

Datainsamlingsmetod  Dataanalys  

Steele, R.G. et.al., 

2011, USA  

School nurses´ 
perceived 
barriers to 

discussing 
weight with 

children and 
their families: A 
qualitative 

approach  

Kvalitativ ansats  22 skolsjuksköterskor   
Ändamålsenligt urval  

Samtalsgrupper med 
öppna frågor vars svar 
sedan transkriberats  

Innehållsanalys  

Torstensson, S., 

Blomgren, C., 

Sundler. J. A. & 

Larsson, M., 2017, 

Sverige  

To break the 
weight gain- A 

qualitative study 
on the 
experience of 

school nurses 
working with 

overweight 
children in 
elementary 

school  

Beskrivande design 
med kvalitativ 

ansats.   

6 skolsköterskor från tre 
kommuner i västra 

Sverige.   
Ändamålsenligt urval.  

Intervjuer med en 
fenomenologisk metod.   

   

Innehållsanalys  

 

  



 

 

 
 

Bilaga 2: Tabell 5 

   

Författare (År) Syfte Resultat 

Dera-de Bie, 

Brink-Melis, 

Jansen & 

Gerver. (2015) 

Att identifiera beteendemönster 

och personliga karaktärsdrag hos 

sjukvårdspersonal som arbetar 

med överviktiga barn  

Preventiva åtgärder för fetma hos små barn måste förbättras. Omotiverade föräldrar kan 

vara svåra att diskutera problem med och detta kräver övning. Ett mer systematiskt och 

effektivt verktyg skulle kunna resultera i bättre preventiva åtgärder inom 

barnsjukvården.  

Gance-

Cleveland et al. 

(2009) 

Att undersöka förändringar i 

sjuksköterskors kunskap och 

beteende efter utbildning i  

hälsosam livsstil vad gäller kost 

och aktivitet 

Endast en kort utbildning kan leda till en större kunskap hos sjuksköterskor. Det kan 

även vara ett tillfälle att träna på hur en hälsosam livsstil hos barn kan uppnås. Några 

barriärer finns också nämnda, vilka beskrivs hindra det preventiva arbetets framfart. 

Høstgaard 

Bonde, Bentsen 

& Lykke 

Hindhede. 

(2014) 

Att utforska hur 

skolsjuksköterskor använder och 

upplever motiverande samtal 

under sin rådgivning med 

överviktiga barn och deras 

föräldrar i det dagliga arbetet.  

Skolsjuksköterskorna använde motiverande samtal tillsammans med andra metoder som 

de hade med sig sedan tidigare. Sjuksköterskorna stötte på etiska dilemman då barnens 

föräldrar inte uppfattade sitt barn som överviktigt och då barn och föräldrar hade olika 

motivation till att förändra sitt beteende.  

Isma et al. 

(2012) 

Att se över svensk 

barnsjukvårdspersonals 

uppfattningar om övervikt hos 

barn 

Fyra kategorier av problem tas upp; att sjuksköterskans uppfattning om barns övervikt 

förändras, att övervikt hos unga barn förbises inom sjukvården, att övervikt är ett stort 

problem samt vikten av en sund livsstil. Resultatet visar även på en tydlig ökning av 

överviktiga barn. 

Isma et al. 

(2013) 

Att visa på hinder i det 

preventiva arbetet med övervikt 

och fetma inom barnsjukvården i  

Sverige. 

Sjuksköterskor stöter på många svårigheter och motstånd, både interna och externa, i 

arbetet med att preventivt motverka övervikt och fetma.  



 

 

 
 

Författare (År) Syfte Resultat 
Ljungkrona-

Falk, Hilde 

Brekke & 

Nyholm. (2013) 

 

Att undersöka hinder som 

svenska sjuksköterskor stöter på i 

arbetet med att främja 

hälsosamma vanor hos barn 

Barnsjuksköterskor har erfarenheter av svårigheter i arbetet mot barnfetma. De upplever 

bland annat att de inte får någon hjälp, att det finns en osäkerhet hos sjuksköterskorna 

och att media har en påverkan. Det kan också uppstå svårigheter i samtalet med 

föräldrarna när de själva är överviktiga. 

Morrison-

Sandberg, Kubik 

& Johnson. 

(2011) 

 

Att få insikt i de nuvarande 

preventioner som 

skolsjuksköterskor utövar mot 

övervikt i grundskolan.   

Många skolsköterskor i Minnesota är intresserade av att utöka preventioner av övervikt. 

De vill att fokus ska ligga på att finna tid, personal och att skapa utbildningsprogram för 

prevention av övervikt inom kommunen. 

Quelly (2017) Att beskriva karaktären som 

associeras med 

skolsjuksköterskors preventiva 

arbete hos barn med fetma 

COP, childhood obesity prevention, är ett speciellt program avsett att arbeta för att 

förebygga barnfetma. COP anser att mindre kunskap leder till mindre aktivt preventivt 

arbete. 

Regber, Mårild 

& Johansson 

Hanse (2013) 

Att undersöka hinder i  

interaktionen mellan 

sjuksköterskan och föräldern, för 

att främja hälsosam viktökning 

och förebygga barnfetma på 

svenska barnavårdscentraler  

Användning av BMI visar goda resultat gällande det preventiva arbetet för en hälsosam 

livsstil hos barn. Genom användningen av BMI kan sjuksköterskan samtala med 

föräldrar om eventuell övervikt, trots att det ses som ett känsligt ämne. 

Robinson et al. 

(2012) 

Att undersöka sjuksköterskors 

roller och attityder i relation till 

preventioner mot barnfetma inom 

primärvården. 

 

Det finns ett antal faktorer, till exempel socioekonomiska, som gör det svårt för 

sjuksköterskan att arbeta mot problemet som fetma och övervikt utgör.  

Sjuksköterskorna belyser även de preventiva åtgärder som finns för att hantera övervikt 

och fetma hos barn. 



 

 

 
 

Författare (År) Syfte Resultat 

Steele et al. 

(2011) 

Att beskriva hur 

skolsjuksköterskor upplever det 

att diskutera vikt med barn och 

deras familjer 

Det finns barriärer som gör det svårt att tala om övervikt och fetma. Bland annat är 

kulturella skillnader, sjuksköterskans egna övervikt och sociala faktorer aspekter som 

kan hindra den positiva utvecklingen. 

Thorstensson, 

Blomgren, 

Sundler & 

Larsson. (2017) 

Att beskriva skolsjuksköterskors 

erfarenheter av att arbeta med 

överviktiga skolbarn.  

Skolsjuksköterskornas samtal om övervikt kan vara utmanande. En strategi som de 

använder för att utföra dessa konversationer var att motivera, att arbeta steg för steg och 

att samarbeta med barnens föräldrar. Skolsjuksköterskorna upplever även att de ibland 

är tvungna att erbjuda känslomässigt stöd för de överviktiga barnen under deras skoltid.  

 


