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Abstrakt 

Bakgrund: Tidigare forskning uppmärksammar att övervikt och fetma hos barn är ett ökande 
problem. Tillståndet kan i värsta fall leda till en rad följdsjukdomar, såväl fysiska som 
psykiska. Sjuksköterskan kan bidra i arbetet för att motverka övervikt och fetma hos barn. 
Ökad kunskap om omvårdnadsåtgärder för barn med övervikt och fetma ökar 
förutsättningarna för en god vård och ett hälsosamt liv för barnen.�
Syfte: Att beskriva omvårdnadsåtgärder vid övervikt och fetma hos barn. 
Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning, där resultatet från åtta vetenskapliga 
artiklar analyserades och sammanställdes. Artiklarna söktes fram i databaserna Cinahl och 
Medline.  
Resultat: Resultatet presenteras i fyra kategorier; undervisning, stöttning, kost och fysisk 
aktivitet. Undervisning och stöttning handlade främst om kost och fysisk aktivitet och att 
genom ökad kunskap skapa förutsättningarna för en hälsosam livsstil. Sjuksköterskan främjar 
familjens delaktighet för att öka barnets sociala stöd och motiverar familjen till att 
upprätthålla livsstilsförändringarna. 
Slutsats: En kombination av flera omvårdnadsåtgärder som skräddarsys efter barnets behov 
är den mest förekommande åtgärden. Fortsatt forskning och ökade resurser i 
omvårdnadsarbetet med överviktiga och feta barn behövs för att förbättra 
omvårdnadsåtgärderna. 
Nyckelord: Barn, fetma, omvårdnadsåtgärder, sjuksköterska, övervikt. 
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Bakgrund   
 

Övervikt och fetma 
Övervikt och fetma är ett vanligt förekommande hälsotillstånd hos ungdomar och barn i 
västvärlden (Magnusson, Kjellgren & Winkvist, 2012; Paoletti, 2007; Penn & Kerr, 2014). 
Svenska barns övervikt är en uppåtgående trend och år 2016 uppskattades vart femte barn 
vara överviktig. Bland barn som är överviktiga i tio till trettonårsåldern blir två av tre 
överviktiga vuxna (Livsmedelsverket, 2016). Övervikt och fetma innebär att en person har en 
onormal eller överdriven fettansamling i kroppen, vilket kan ha en negativ påverkan på hälsan 
(World Health Organization [WHO], 2016). Övervikt och fetma hos barn och ungdomar 
innebär att de riskerar att drabbas av en rad allvarliga medicinska tillstånd som typ 2-diabetes, 
-hyperlipidemi, hypertoni och sömnapné. Dessutom kan barnens psykiska hälsa påverkas 
genom t ex sänkt självkänsla, social isolering och depression (McHugh, 2016; Paoletti, 2007). 
Viktuppgång är en följd av obalans mellan energiintag och energiförbrukning. Viktökning 
handlar om förhållandet mellan matintag och hur mycket energi som förbrukas; hur mycket en 
person rör på sig (McHugh, 2016; Raychaudhuri & Sanyal, 2012). Övervikt beror på både 
genetiska anlag och miljöfaktorer. Människokroppens genetiska benägenhet att lagra fett, att 
kaloririka livsmedel är lätta att få tag på och en stillasittande livsstil bidrar tillsammans till 
övervikt. Tidigare har barn spenderat mycket tid till att leka utomhus men leken har till stor 
del bytts ut mot stillasittande aktiviteter. Barn ägnar idag en stor andel tid åt mer stillasittande 
aktiviteter som att se på TV, spendera tid på internet och spela dataspel (Raychaudhuri & 
Sanyal, 2012). 
 

BMI 
För att klassificera övervikt och fetma används Body Mass Index (BMI) (WHO, 2016). Det är 
ett sätt att mäta förhållandet mellan längd och vikt. För att räkna ut en persons BMI används 
formeln vikt i kilo delat med längd i kvadratmeter: BMI = kg/m2 (Strömberg, 2009). Enligt 
Folkhälsomyndigheten (2014) är en individ överviktig vid ett BMI mellan 25-29,9 och lider 
av fetma när BMI är över 30. 
Övervikt definieras följande för barn i åldrar mellan 5 och 19 enligt WHO (2016): 
- Övervikt är BMI-för specifik ålder och kön över 1 standardavvikelse över WHO Growth 
Reference median (Bilaga 3). 
- Fetma är över 2 standardavvikelser över WHO Growth Reference median (Bilaga 3).  
När det gäller barn behöver även ålder och kön övervägas för att definiera övervikt. Det 
finns flera olika namn för BMI för barn men principen för att räkna ut det är liknande. Det 
finns z-score, percentil och procent av median. Med hjälp av en tabell förs barnets ålder 
och BMI in i specifika tabeller beroende på kön (WHO, 2007). 

Barn 
Enligt Förenta Nationernas (2009) konvention om barns rättigheter räknas alla individer under 
18 år som barn. Den här studien inriktar sig på barn i åldrarna 6-18 år. Stora förändringar sker 
under ett barns uppväxt och utifrån medfödda förutsättningar och miljön de växer upp i 
utvecklas de. Familjen har en stor betydelse under hela uppväxten och påverkar barnets 
samspel med omvärlden (Enskär & Golsäter, 2014). 
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Teoretiskt perspektiv 
Teorin om egenvård handlar om en individs förmåga att vårda sig själv och närstående 
(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Det kan inte förväntas att ett barn klarar av all egenvård 
självständigt utan kan behöva närståendes omvårdnad för att tillgodose behov. Vuxna 
människor kan medvetet agera i syfte att främja livskvalitet och välbefinnande. Till stor del är 
egenvård ett inlärt beteende och på samma gång en medveten handling. Att vårda sig själv 
och sina närstående är en förmåga alla människor besitter. Det som blir avgörande är 
kunskapen som krävs för att utföra uppgiften. Förmågan till egenvård styrs av en rad olika 
faktorer och personliga villkor. Det kan handla om hälsostatus, livsstil, nivå av mognad, 
familjesituation och socialt nätverk. Yttre miljö, sociokulturell miljö och tillgängliga resurser 
är även av betydelse för individens förmåga till egenvård (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 
 

Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskan har en viktig uppgift att se till det enskilda barnets behov och önskemål samt 
att främja familjens delaktighet. När det handlar om barns hälsa består uppgiften till stor del 
av att tillgodose föräldrar med information och att anpassa information till barnets 
individuella nivå (Enskär & Golsäter, 2014). 
Eftersom övervikt och fetma hos barn är ett växande problem som förväntas fortsätta öka så 
riskerar det att leda till ytterligare belastning för hälso- och sjukvård, förutom ett lidande för 
barnet som blir överviktig (McHugh, 2016; Paoletti, 2007). Därför är det av stor betydelse att 
sjuksköterskor kan förstå bakomliggande orsaker till fetma och vilka konsekvenser det kan få 
för barnets hälsa för att kunna stödja barn till en hälsosammare livsstil. (Paoletti, 2007). 
Sjuksköterskor kan medverka till att upptäcka övervikt och fetma hos barn. De kan också vara 
med och utforma barnets vård och fungera som en hjälp för barnets föräldrar för att 
tillsammans främja barnets hälsa (Hinebaugh & Calamaro, 2011). ICN (2014) redogör att 
”sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa och lindra lidande” (s. 3). 
 

Problemformulering 
Sjuksköterskor kan komma i kontakt med överviktiga och feta barn under alla steg i 
vårdkedjan. För att behandla övervikt och fetma hos barn krävs kunskap om 
omvårdnadsåtgärder som kan utföras för att främja hälsa och viktminskning. Med ökad 
kunskap kan sjuksköterskor bemöta dessa barn på ett bättre sätt för att främja en mer 
hälsosam livsstil. Familjen är en viktig del av barnens liv och behövs som stöttning för att 
barn ska klara av sin egenvård. Utan rätt kunskap om omvårdnadsåtgärder och egenvård blir 
barnet lidande, samhället drabbas av stora vårdkostnader som en konsekvens av de 
följdsjukdomar övervikt och fetma leder till. I takt med att barns livsstil blir alltmer 
stillasittande blir det hälsofrämjande arbetet allt mer aktuellt. För att få djupare kunskap om 
sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder hos barn med övervikt och fetma är en sammanställning 
av omvårdnadsåtgärder betydelsefull.  

Syfte 
 
Syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder vid övervikt och fetma hos barn.  



 
4 

Metod 

Design 
Studien var en deskriptiv litteraturstudie som gjordes med systematiska sökningar 
(Kristensson, 2014). 

Sökstrategi 
Databaserna Cinahl och MedLine användes i litteraturstudien. Sökorden som användes var: 
overweight, obesity, weight loss, pediatric obesity, nurs*, motivation*, educatio*. I Cinahl 
användes MeSH-termer för att få fram databasens specifika ämnesord. I databasen Cinahl 
användes ämnesordet obesity. Först gjordes en sökning med ämnesordet obesity vilket gav 
56560 träffar. Sökning på ordet viktminskning i Svenska MeSH blev weight loss, som även 
var ämnesordet i Cinahls databas. Weight loss gav 15371 träffar. För att inte gå miste om 
resultat som handlar om övervikt och inte enbart fetma valde författarna att ta med sökordet 
overweight i sökningen. Enskilt gav sökordet overweight 17530 träffar. Obesity, weight loss 
och overweight kombinerades med AND och gav 1237 träffar. De begränsningar som sedan 
gjordes i sökningen var: peer-reviewed, english language, årtal 2006-2017, ålder adolescent 
13-18 och child 6-12. Kombinationen gav 203 träffar (Bilaga 1).  
 
Medline använder MeSH-termer som ämnesord. Sökorden i Medline var inledningsvis 
obesity, overweight och weight loss var för sig. Obesity gav 144 220 träffar, overweight gav 
16 405 träffar och weight loss gav 28 380 träffar. Orden kombinerades med AND och gav då 
1037 träffar. De begränsningar som gjordes var: English language, årtal 2006-2016, åldrarna 
adolescent 13-18 och child 6-12. Kombinationen gav 224 träffar (Bilaga 1). 
 
Efter sökningarna med ämnesord utfördes två fritextsökningar i Cinahl för att tillförsäkra att 
inga relevanta artiklar gick förlorade. Vid fritextsökningen användes trunkeringar* för att 
bredda resultatet. Den första sökningen var med orden; Pediatric obesity som enskilt gav 7828 
träffar, Nurs* som gav 231857 träffar och slutligen Motivation* som gav 25300 träffar. När 
de tre orden kombinerades med AND blev resultatet 36 träffar. De begränsningar som gjordes 
var: peer reviewed, english language och årtal 2006-2017. Kombinationen gav 36 träffar. 
 
Den andra fritextsökningen använde Pediatric obesity som enskilt gav 7828 träffar, Nurs* 
som gav 231857 träffar och slutligen Educatio* som gav 527859 träffar. När de tre orden 
kombinerades med AND blev resultatet 246 träffar. De begränsningar som gjordes var: peer 
reviewed, english language, årtal 2006-2017, adolescent och child. Kombinationen gav 79 
träffar. 
 

Urval  
Urvalen gjordes utifrån Forsberg och Wengströms (2015) urvalsprocess: 
Urval i sökning med ämnesord: 
Först lästes titlar, 203 titlar i Cinahl och 224 titlar i MedLine. Ett urval av titlar gjordes för att 
få fram abstrakts som kunde besvara studiens syfte. Fortsättningsvis lästes 52 abstract i Cinahl 
och 47 abstract i MedLine, därefter gjordes ett urval av abstrakt med hänsyn till syftet. 29 
artiklar i Cinahl och 16 artiklar i MedLine lästes i sin helhet. De artiklar som besvarade 
studiens syfte valdes ut (Bilaga 1.). 
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Urval i fritextsökning: 
Först lästes titlar, 36 titlar från den första fritextsökningen och 79 ifrån den andra. Ett urval av 
titlar gjordes för att få fram abstrakt som kunde besvara studiens syfte. Fortsättningsvis lästes 
17 abstrakt från den första och 31 abstrakt från den andra sökningen, därefter gjordes ett urval 
av abstrakt med hänsyn till syftet. 11 artiklar från den första sökningen och 19 från den andra 
lästes i sin helhet. De artiklar som besvarade studiens syfte valdes ut. 
 
Totalt inkluderades åtta artiklar i studien. Samtliga inkluderade artiklar hade kvantitativ 
design.  
 
Inklusionskriterier för de utvalda artiklarna var att deltagarna i studierna hade konstaterad 
övervikt eller fetma. Artiklar som handlade om omvårdnadsåtgärder för barn med övervikt 
eller fetma. 
Exklusionskriterier var artiklar som handlade om specifika sjukdomar relaterade till övervikt 
och fetma eller risker med övervikt och fetma. 
 
Kvalitetsgranskning 
Studiernas tillförlitlighet granskades med hjälp av en granskningsmall (Kristensson, 2014). 
Bedömning av RCT-studiernas kvalitet gjordes med 20 frågor där svaret “JA” gav 1 poäng. 
Fick studierna 14 poäng eller mer så accepterades de till litteraturstudien. Vid bedömning av 
kvasiexperimentella studier modifierades granskningsfrågorna då alla frågor inte var relevanta 
till den typen av studie. Totalt granskades kvasiexperimentella studier med 17 frågor. Fick 
studierna 10 eller högre accepterades de till litteraturstudien.�Samtliga inkluderade studier 
granskades och godkändes till litteraturstudien. 
 
Dataanalys 
De inkluderade artiklarnas resultat bearbetades med stöd av Integrerad analys (Kristensson, 
2014). Dataanalysen gjordes genom att inledningsvis läsa artiklarna upprepade gånger. Allt 
som besvarade studiens syfte plockades ut ur artiklarna. Fortsättningsvis lästes och jämfördes 
de olika omvårdnadsåtgärderna. Likheter och skillnader identifierades och användes för att 
sammanställa resultatet i olika kategorier. 

Forskningsetiska överväganden 
Syftet med lagen om etikprövning (SFS 2003:460) är att skydda och respektera människors 
värde vid forskning. Lagen innehåller samtycke inför och under forskning samt bestämmelser 
om etikprövning av forskning som involverar människor. Samtliga artiklar som inkluderades i 
studien hade ett forskningsetiskt godkännande (Forsberg & Wengström, 2015).�Vid 
granskning och analys av utvalda studier tillämpades ett kritiskt synsätt och objektivitet för att 
undvika egna värderingar. Resultaten togs ej ur sitt sammanhang och har ej förvrängts. I 
enlighet med Forsberg och Wengström (2015) har alla artiklar som presenterades i studien 
redovisats och samtliga resultat framförts. 
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Resultat 
Åtta studier med kvantitativ design ingick i litteraturstudien. Studiernas sammanställda 
resultat presenteras här utifrån fyra kategorier: undervisning, stöttning, kost och fysisk 
aktivitet. 
 

Undervisning 
Undervisning framkom från flera studier som en viktig omvårdnadsåtgärd för att informera 
barn och föräldrar om hälsofrämjande åtgärder (Holland et al., 2014; Jansen et al., 2011; Pbert 
et al., 2013; Theim et al., 2013; Tucker et al., 2013). Undervisning i kost förekom i sju av åtta 
studier, undervisning i fysisk aktivitet förekom i fem av åtta studier (Tabell 1). I enskilda 
möten med sjuksköterskor fick barnen utbildning och stöttning på vägen mot ett mer 
hälsosamt liv. Mötena innehöll tips och stöttning kring kost och fysisk aktivitet (Pbert et al., 
2013; Tucker et al., 2013). I det enskilda mötet fick barn och föräldrar möta sjuksköterskor 
med utbildning i motiverande samtal (MI). Sjuksköterskan strävade efter att skapa en allians 
med familjen. Sjuksköterskans uppgift var inte att ordinera specifika metoder eller tekniker 
utan familjen var själva ansvariga för sina egna framsteg. Till stor del handlade det om 
familjens beredskap till förändring. Efter det första MI-mötet höll sjuksköterskan kontakt med 
föräldrarna över telefon för vidare råd och stöttning (Tucker et al., 2013). Sjuksköterskornas 
insats resulterade inte i en signifikant skillnad på barnens BMI eller BMI percentil. En stor del 
av barnen ökade intaget av frukt och grönt per dag. Majoriteten av barnen minskade antal 
timmar tv-tittande per dag och ökade antal timmar fysisk aktivitet per dag (Tucker et al., 
2013). I en annan studie fick barn sex möten med en sjuksköterska utan föräldrars närvaro. 
Mötena innehöll diskussioner kring hälsa, beteende och att göra kloka val relaterat till kost. 
Barnen fick feedback på eventuella framsteg och motiverades att upprätthålla en kost-och 
aktivitetsplan. De diskuterade även utmaningar eller problem som barnet kunde stöta på samt 
strategier för att lösa problemen. Sjuksköterskan uppmuntrade barnen att alltid äta frukost och 
att undvika känslomässigt ätande. Mötena avslutades med att barnet och sjuksköterska 
tillsammans satte upp nya mål, med hjälp av det personcentrerade tillvägagångssättet kunde 
planen skräddarsys till den enskilde individen (Pbert et al., 2013). Mötena resulterade i viss 
positiv förändring i barnens kostvanor. De drack mindre läsk och minskade sin konsumtion av 
snabbmat. På lång sikt återgick barnen till sina gamla vanor gällande sockerintag. Barnen 
upplevde sjuksköterskan som mycket hjälpsam i undervisning om hälsosam kost och fysisk 
aktivitet. De kände sig bekväma med att diskutera sina viktrelaterade problem med 
sjuksköterskan (Pbert et al., 2013). Det förekom undervisning för barn i klassrumsmiljö som 
omvårdnadsåtgärd. De fick då undervisning om hälsosam kost, aktiv livsstil och hälsosamma 
livsstilsval. Lektionerna var anpassade efter barnens ålder och lektionerna avslutades med ett 
gemensamt målsättande (Jansen et al., 2011).  
 
Flera studier inriktade sig på beteendetekniker för att främja positiva hälsoförändringar och 
viktminskning (Holland et al., 2014; Pbert et al., 2013; Theim et al., 2013). I en studie 
användes beteendetekniker för att lära deltagarna att kontrollera olika stimuli. I sexton veckor 
fick familjen gå på möten för att vidareutveckla beteendemönster och lära sig om motiverande 
förbättringstekniker (Theim et al., 2013). En annan studie användes beteendetekniker för att 
främja förändring med hjälp av hälsokunskap och utveckling av positiva förväntningar på 
resultatet (Pbert et al., 2013). En form av undervisning som användes var att sjuksköterskor 
delade ut informerande broschyrer om vikt och vikthantering till föräldrar och barn. I 
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samband med det fick de även möjlighet att ställa frågor till sjuksköterskan (Pbert et al., 2013; 
Tucker et al., 2013). 

Stöttning 
Flera studier poängterade vikten av stöttning och uppmuntran för hälsoförändringar hos barn 
(Holland et al., 2014; Jansen et al., 2011; Staiano, Abraham & Calvert, 2013; Theim et al., 
2013; Tucker et al., 2013). Stöttning i kost förekom i sex av åtta studier, stöttning i fysisk 
aktivitet förekom i fyra av åtta studier och främjande av familjens delaktighet förekom i sju av 
åtta studier (Tabell 1). Två studier använde familjebaserad beteendeterapi (FBT) för att lära 
familjer att anpassa och förändra sin kost och fysiska aktivitet (Holland et al., 2014; Theim et 
al., 2013). 
 
I den ena studien användes FBT för att förändra miljön i hemmet. Föräldrar uppmuntrades att 
avlägsna energität kost från hemmet och istället göra näringsrik kost som frukt och grönsaker 
mer lättillgänglig för deras barn. Målet var att skapa en stöttande miljö där hälsosamma val 
främjades utan att vara allt för restriktiv. Målet sattes upp för att barnen inte skulle uppleva att 
allt för mycket hade tagits ifrån dem (Holland et al., 2014). En form av stöttning som 
benämndes var att deltagarnas familjer uppmuntrades att närvara vid alla möten för att aktivt 
stötta sina barn och för att vara direkt involverade i studien (McGuigan, Tatasciore, Newton 
& Pettigrew, 2009). En annan studie hade kriteriet att minst en överviktig förälder skulle delta 
aktivt i studien tillsammans med sitt barn (Theim et al., 2013). 
 
En studie fokuserade på att utveckla och utnyttja sociala nätverk som stöd för bibehållande av 
vikt och för att minska sociala hinder för fysisk aktivitet. För både föräldrar och barn innebar 
det deltagande i aktiviteter som involverade sunda kostvanor och fysisk aktivitet. Samtidigt 
låg fokus på att öka positiv återkoppling för dessa sunda beteenden (Theim et al., 2013). 
Föräldrarna rapporterade i slutet av studien att de var mer observanta på portionsstorlek, 
begränsade intag av kost med högt fett- och kalorivärde, och deras barn var mer fysiskt aktiva 
med sina vänner. De uppmuntrade och berömde sina barn vid hälsosamma val (Theim et al., 
2013). I en studie fick barn spela Nintendo Wii Active Exergame samtidigt som stort fokus 
låg på samarbetet och stöttningen deltagarna emellan för att tillsammans förbränna kalorier. 
Det gick sedan att se ett samband mellan samarbete och ökad viktreduktion. De som hade ett 
större stöd från kamrater vid studiens start förlorade marginellt mer vikt över tid. Stödet från 
kamraterna ökade även under studiens gång samt barnens upplevda självförmåga (Staiano et 
al., 2013). Två studier lade fokus på hälsosamma livsstilar och positiv kroppsuppfattning 
istället för att sträva efter en ideal kroppsvikt (Jansen et al., 2011; Theim et al., 2013). 

Kostrådgivning 
Olika typer av hälsoplaner användes för att skapa struktur på vägen mot en mer hälsosam 
livsstil. Sjuksköterskor uppmuntrade familjer att minska intaget av energität kost och söta 
drycker och att istället öka andelen frukt och grönt (Holland et al., 2014; Pbert et al., 2013; 
Tucker et al., 2013). Sjuksköterskor hade möten med föräldrar och barn då hälsoplanen 
presenterades. Hälsoplanen gick ut på att äta frukt och grönsaker minst fem gånger per dag, 
begränsa tv och datoranvändande till två timmar eller mindre per dag, minst en timmes fysisk 
aktivitet om dagen samt att dricka mindre socker. Sjuksköterskor uppmuntrade barnen att 
dricka vatten eller mjölk med låg fetthalt istället för läsk (Pbert et al., 2013; Tucker et al., 
2013). 
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Utöver detta innehöll den ena hälsoplanen specifika rekommendationer om att äta tre måltider 
om dagen inklusive frukost (Pbert et al., 2013). Den tredje hälsoplanen var specifikt inriktad 
på kost. Den förespråkade trafikljus-dieten (The Traffic Light Diet Plan) (Holland et al., 
2014). Den innebar att mat delades in i färgkategorierna röd, gul och grön. Där röd kost var 
energität och grön var näringsrik. Målet var att öka intaget av färgen grön, det vill säga frukt 
och grönsaker till minst fem gånger per dag. Utöver detta var målet även att minska intaget av 
färgen röd till maximalt 15 gånger per vecka. Det resulterade i förändrade levnadsvanor och 
viktreduktion (Holland et al., 2014). Det förekom daglig kostregistrering där deltagarna själva 
fick rapportera barnets dagliga kostintag. Det gjordes för att kontrollera om det fanns några 
väsentliga förändringar i konsumtion och matvanor under studien (Holland et al., 2014; 
McGuigan et al., 2009). En annan variant var att varje enskild deltagare fick 30 minuter 
individanpassad utbildning om kost av utbildad personal varje vecka i sex månader. I slutet av 
studien sågs en signifikant skillnad i barnens BMI percentil och zBMI (Evans et al., 2009). 

Främja fysisk aktivitet  
Fysisk aktivitet var en viktig faktor i viktminskning (Evans et al., 2009; Holland et al., 2014; 
Jansen et al., 2011; McGuigan et al., 2009; Pbert et al., 2013; Staiano et al., 2013; Theim et 
al., 2013; Tucker et al., 2013). Barn uppmuntrades att vara mer aktiva på fritiden och utöva 
någon form av sport- eller lekaktivitet utanför skoltimmarna (Evans et al., 2009; Jansen et al., 
2011). Ett sätt att få barnen att vara mer fysiskt aktiva under skoltid var t ex att öka antalet 
gymnastiklektioner (Jansen et al., 2011) eller genom tv-spelet Nintento Wii Active Exergame 
(Staiano et al., 2013). Skolans sjuksköterska uppmuntrade elever med högt BMI att delta i 
studien. För att få deltagarna att röra på sig mer så erbjöds de att spela på rasterna i skolan 
(Staiano et al., 2013). Motståndsträning resulterade i ökad vikt och BMI, procent kroppsfett 
minskade och muskelmassan ökade (McGuigan et al., 2009). För att främja fysisk aktivitet 
uppmuntrade sjuksköterskor barn och ungdomar att begränsa skärmtid till två timmar eller 
mindre per dag samt en timme eller mer fysisk aktivitet per dag (Pbert et al., 2013; Tucker et 
al., 2013). Ett förekommande moment var att uppmuntra barn och föräldrar till att 
dokumentera fysisk aktivitet i en träningsdagbok. Där registrerades all fysisk aktivitet, hur 
länge, vad och hur intensiv aktiviteten var (Evans et al., 2009; McGuigan et al., 2009). 
 
 
Tabell 1. Omvårdnadsåtgärder. Andelen artiklar som lyfter de olika omvårdnadsåtgärderna samt variationen 

av antalet omvårdnadsåtgärder de kombineras med i de åtta artiklarna. 

Omvårdnadsåtgärder Frekvens i studier  Förekomst i kombination med 
övriga omvårdnadsåtgärder, antal 

Undervisning fysisk aktivitet 5 av 8 2-4 

Undervisning kost 7 av 8 2-4 

Stöttning fysisk aktivitet 4 av 8 1-4 

Stöttning kost 6 av 8 2-4 

Främja familjens delaktighet  7 av 8 1-4 
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Resultatsammanfattning 
Litteraturstudiens syfte var att beskriva omvårdnadsåtgärder hos överviktiga och feta barn. I 
det sammanställda resultatet framkom att undervisning, stöttning, kost och fysisk aktivitet var 
betydande omvårdnadsåtgärder (Tabell 1). Undervisningen och stöttningen berörde främst 
kost och fysisk aktivitet. En annan viktig aspekt var att göra familj och omgivning delaktig i 
den nya livsstilen för att öka det sociala stödet till barnet. Sjuksköterskan hjälpte till att 
motivera till livsstilsförändring och sätta upp mål tillsammans med barnen och föräldrarna. 
Som hjälp för att strukturera upp livsstilsförändringar användes hälsoplaner och registrering 
av kost och aktivitet. Resultatet visade även att ingen omvårdnadsåtgärd användes enskilt, 
utan istället kombinerades i samtliga fall med en eller flera andra omvårdnadsåtgärder (Tabell 
1).  

Diskussion 

Metoddiskussion 
En litteraturstudie används för att skapa en bild över den befintliga forskningen och för att ta 
reda på kunskapsläget inom ett visst ämnesområde (Friberg, 2012). Då studiens syfte var att 
beskriva de omvårdnadsåtgärder som görs för barn med övervikt och fetma var det en lämplig 
metod för att besvara studiens syfte.  
 
Databaserna Cinahl och Medline användes till studien då de har ett omvårdnadsvetenskapligt 
innehåll. Då syftet hamnar inom ramen för omvårdnadsvetenskap bedömdes valet motiverat. 
För att sökningarna i databaserna skulle underlättas och bli så specifika som möjligt användes 
ämnesord. Ett exempel på ämnesord är MeSH-termer och de finns inlagda i databasernas egna 
ordlistor (Kristensson, 2014). Ämnesorden baserades på syftets bärande begrepp för att få 
fram studier som svarade på litteraturstudiens undersökningsfråga. Efter sökningarna med 
ämnesorden gjordes två fritextsökningar. Fritextsökningar kan användas när inte alla bärande 
begrepp i undersökningsfrågan finns som ämnesord. Genom att göra en fritextsökning kan fler 
artiklar genereras än vid sökning med ämnesord, alltså kan sökningen breddas. Risken med 
fritextsökningar är att sökningen inte blir lika specifik som vid användande av ämnesord och 
studier som inte är relevanta kan fås fram (Kristensson, 2014). Trunkeringar på 
fritextsökningarna användes för att ytterligare bredda sökresultatet, om författarna skulle 
upprepa studien så skulle trunkeringarna sättas tidigare i orden. Det skulle eventuellt ge fler 
resultat. Författarna anser ändå att resultatet är realistisk avspegling av hur kunskapsläget ser 
ut. 
 
För att undvika sökresultat som inte ansågs relevanta användes inklusions- och 
exklusionskriterier. I en uppsats bör de inkluderade studierna vara aktuella och en tidsram bör 
sättas (Kristensson, 2014). Med det i åtanke var en av begränsningarna att studierna skulle 
vara publicerade mellan år 2006-2017. För att förstå resultaten begränsades sökningen till 
enbart studier som var publicerade på engelska. Då litteraturstudien syftade till att beskriva 
omvårdnadsåtgärder hos barn användes begränsningarna child 6-12 år och adolescent 13-18 
år. Åldersvalet på barnen gjordes för att inrikta omvårdnadsåtgärderna på barn gamla nog att 
aktivt delta i och förstå processen. Endast barn med konstaterad övervikt eller fetma var 
inkluderade eftersom studien inte handlar om normalviktiga barn. För att besvara studiens 
syfte exkluderades följdsjukdomar och risker med övervikt och fetma.  
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Mesh-termen weight loss användes för att ringa in syftet och undvika sökresultat som 
handlade om risker med och följdsjukdomar till övervikt och fetma. Ordet omvårdnadsåtgärd 
gick ej att översätta direkt till engelska och därför tillkom andra sökord för att ringa in ämnet. 
För att sökningarna skulle resultera i studier som berör omvårdnadsåtgärder utförda av 
sjuksköterskor användes orden nurs*, educatio* och motivation* i fritextsökingen. Ordet 
pediatric obesity användes för att ringa in ämnet.  
Sökningen med ämnesord gav sammanlagt 427 träffar. Utifrån dessa valdes endast sex artiklar 
ut. Det kan eventuellt ha förekommit bias på grund av missvisande titlar, författarnas tolkning 
av titlarna eller en väldigt strikt urvalsprocess. Ett stort antal artiklar lästes i sin helhet vilket 
minskade risken för missad data relevant för studien. Mallen som användes till 
kvalitetsgranskningen var inte optimal för kvasiexperimentella studier, därav finns risk för 
bias. Den fick modifieras och några frågor fick exkluderas. Därmed blev poänggränsen lägre 
än för RCT-studier. Kristensson (2014) uttrycker att granskningsmallar kan behöva anpassas 
för att passa en specifik studie. Majoriteten av studierna var randomiserade kontrollerade 
studier. Enligt Kristensson (2014) är randomiserade kontrollerade studier den mest 
tillförlitliga designen för studier inom den medicinska vetenskapen. Samtliga inkluderade 
studier hade kvantitativ design. Det var inte ett inklusionskriterie utan ett urval av studier som 
bäst besvarade syftet.  
 
Vid sammanställning av studiernas resultat lästes artiklarna upprepade gånger (Kristensson, 
2014). Eftersom att författarnas modersmål inte är engelska kan bias förekomma vid 
översättning till svenska. Vid översättning finns risk för feltolkning av innehåll. Det kan ha 
påverkat studiens validitet. Författarna anser att inga större bias uppstått på grund av detta. 
Dock kan små feltolkningar ha förekommit men inget resultat har tagits ur sitt sammanhang. 
Enbart studier som hade ett forskningsetiskt godkännande inkluderades i litteraturstudien. 
Alla resultat som svarade på studiens syfte presenterades. 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsåtgärder för barn med övervikt och fetma. 
Resultatet visar att det framkommer kategorier av omvårdnadsåtgärder som frekvent 
förekommer inom vården av överviktiga och feta barn. Resultatets fynd var att de mest 
framträdande omvårdnadsåtgärderna var undervisning, stöttning, kost och fysisk aktivitet. 
  
Resultatet betonar vikten av sjuksköterskans roll som förmedlare av undervisning och 
information till barn med övervikt och fetma som omvårdnadsåtgärd. Ökad kunskap ger barn 
och föräldrar verktyg att bryta ohälsosamma vanor. Genom att involvera familjen ökar 
förutsättningarna för att informationen når fram, blir förstådd och används i praktiken. 
Undervisningen om kost kan resultera i att föräldrarna handlar nyttigare mat till sina barn eller 
uppmuntrar sina barn till fysisk aktivitet. Genom att sätta gemensamma mål får alla föra sin 
talan och förutsättningarna att nå målen ökar. Rabbit och Coyne (2012) skriver att 
undervisningen bör rikta in sig mot både barn och föräldrar. Barn kan inte själva ta ansvar för 
sina livsstilsval (Penn & Kerr 2014). Föräldrar har ett stort inflytande på sina barn och det är 
viktigt att barn har bra förebilder (Penn & Kerr, 2014; Rabbit & Coyne, 2012). Som förebilder 
för barnen behöver föräldrarna undervisas i och uppmuntras att hålla en god kosthållning och 
medverka och engagera sig i barnens fysiska aktiviteter (Rabbit & Coyne, 2012). 
Sjuksköterskor bör i sitt arbete ge hälsofrämjande råd till familjer (Rabbitt & Coyne, 2012) 
och utforma en behandlingsplan tillsammans med barnet och familjen (Egger, 2008).  I 
behandlingsplanen kan sjuksköterskan hjälpa till att sätta upp mål som är lämpliga för barnet 
vad gäller livsstilsförändringar (Raychaudhuri & Sanyal, 2012). Egenvårdsteorin menar att 
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undervisning främjar familjens kapacitet att nyttja egenvård för att upprätthålla och förbättra 
hälsa (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Utbildning som ensam åtgärd är inte tillräckligt i 
arbetet mot ett hälsosammare liv. Därför måste utbildningen kombineras med diskussioner om 
tillvägagångssätt för att främja positiva beteendeförändringar i barnets liv. (Raychaudhuri & 
Sanyal, 2012). 
 
Stöttning är en betydelsefull omvårdnadsåtgärd för barn med övervikt och fetma. Det 
framkom att 87.5% av studierna använde stöttning av familjen som omvårdnadsåtgärd (Tabell 
1). Det kan bland annat bero på att det oftast är föräldrarna som bestämmer vilken typ av kost 
som finns i hemmet och kan påverka när och hur mycket barnen äter. Resultatet kan tolkas 
som att stöttningen av familjen är den mest frekventa omvårdnadsåtgärden. Genom att 
utforma en stöttande miljö ökar möjligheterna för barnet att på egen hand göra hälsosamma 
val. Blake och Paterson (2015) skriver att uppmuntra barn och deras familj att upprätthålla en 
hälsosam livsstil är en viktig faktor för att förebygga och behandla övervikt och fetma hos 
barn. För att hantera övervikt och fetma hos barn måste familjen vara delaktig. Familjen är 
avgörande för barns vård och ett familjecentrerat perspektiv är kärnan till barns omvårdnad 
(Rabbit & Coyne, 2012). Familjen bör alltid vara delaktig i utformningen av barnets 
behandlingsplan (Egger, 2008). Föräldrar bör även bli uppmuntrade att belöna sina barn vid 
positiva hälsoförändringar för att uppmärksamma goda vanor (Rabbit & Coyne, 2012). När 
både föräldrar och barn är engagerade i livsstilsförändringen ökar sannolikheten för att en 
långsiktig förändring ska ske. Sjuksköterskan kan arbeta tillsammans med familjen för att 
individanpassa omvårdnaden så att de nya hälsosamma vanorna passar in i familjens livsstil  
(Hinebaugh & Calamaro 2011). Teorin om egenvård benämner barns behov av närståendes 
omvårdnad. Med ökad kunskap och stöttning på vägen kan föräldrarna få de verktyg de 
behöver för att själva bemästra egenvården och hjälpa sina barn att få en mer hälsosam livsstil 
(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 
 
Kost har en stor betydelse för ett barns vikt och ett barn riskerar att bli överviktig när 
energiintaget är större än energiförbrukningen. En omvårdnadsåtgärd sjuksköterskan kan göra 
för överviktiga barn är att se över kosthållningen. Strukturerade hälsoplaner används som 
verktyg för att hjälpa barn med hantering av kost och bidra till ett minskat energiintag och 
ökat näringsintag. Det kan bidra med ett pedagogiskt tillvägagångssätt och underlätta barnets 
livsstilsförändring. Daglig kostregistrering är ett sätt för sjuksköterskan att enkelt kunna följa 
förändrade vanor, kunna utvärdera och ge respons. Utbildning underlättar förändringar av kost 
och stöttning behövs för att barnet och familjen skall kunna upprätthålla sina nya kostvanor. 
Enligt Egger (2008) är balansen mellan energiintag och energiförbrukning kärnan i all 
viktminskning och kostförändringar ska handla om att skapa och upprätthålla denna balans. 
Vilken mat som barnet omges av spelar en stor roll och föräldrar har en stor inverkan på 
barnets matvanor och vilka val barn gör gällande kost (Rabbit & Coyne, 2012; Raychaudhuri 
& Sanyal, 2012). Både föräldrars portionsstorlekar och typ av mat speglar av sig på barnen 
(Rabbit & Coyne, 2012). Sjuksköterskor kan hjälpa till att utforma nya kostvanor och 
uppmuntra familjerna till att minska mat med högt energiinnehåll och främja mat med högt 
näringsinnehåll. Familjens nya kunskaper om kost underlättar fortsatt egenvård (Wiklund 
Gustin & Lindwall, 2012). Ett mål kan vara att barn ska äta fem portioner frukt och grönsaker 
varje dag (Rabbit & Coyne, 2012). Det räcker att sjuksköterskan hjälper barn att göra små 
förändringar i matintag för att det skall ha en positiv effekt på barnets hälsa och vikt. Ett 
framgångsrikt vikthanteringsprogram innehåller omvårdnadsåtgärder som hjälper till att 
minska kaloriintaget och öka fysisk aktivitet (Rabbit & Coyne, 2012).   
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För att uppnå balansen mellan energiintag och energiförbrukning behöver barnet ägna sig åt 
fysisk aktivitet. Tidigare forskning visar att barn spenderar mycket tid till stillasittande 
aktiviteter. En viktig omvårdnadsåtgärd är att minska stillasittande aktiviteter och uppmuntra 
till aktiviteter som innebär att barnet rör på sig. Alla individer är olika och uppskattar olika 
typer av aktiviteter, sjuksköterskan kan inspirera barn att prova olika fysiska aktiviteter för att 
finna något av intresse. För att barn ska motiveras till att ägna sig åt fysisk aktivitet kan det 
underlätta att involvera hela familjen. Egger (2008) skriver att fysisk aktivitet är av stort värde 
för viktminskning och för bibehållen vikt. Sjuksköterskan kan rekommendera barn att minska 
skärmtid till maximalt två timmar om dagen samt spendera minst en timme om dagen till 
fysisk aktivitet (Rabbit & Coyne, 2012; Raychaudhuri & Sanyal, 2012). För att hjälpa barn att 
öka mängden fysisk aktivitet kan familjen involveras och alla uppmuntras till att ägna tid åt 
lek eller sport efter skolan (Hinebaugh & Calamaro 2011). Familjen kan medverka i 
utomhusaktiviteter tillsammans med barn. Föräldrar kan behöva stöttning att hitta sätt att 
involvera fysisk aktivitet i barns liv. Här har sjuksköterskan en viktig roll i att utbilda familjen 
om vad en hälsosam livsstil innebär (Hinebaugh & Calamaro 2011). Familjens delaktighet ska 
uppmuntras av sjuksköterskan då deras medverkan ökar chanserna för livsstilsförändring 
(Hinebaugh & Calamaro 2011; Rabbit & Coyne, 2012). Anpassning av aktiviteter som passar 
familjens intressen ökar chanserna för att förändringarna lyckas. Enkla förändringar som att 
gå istället för att ta bil eller buss till skolan ska uppmuntras. Det gör att barn och familj inte 
tycker att förändringarna känns för svåra (Rabbit & Coyne, 2012). 
 
 
Från ett etiskt perspektiv är diskussioner kring barns vikt är ofta ett känsligt ämne. Det kan 
upplevas trist att göra barn så medvetna och fokuserade på vad de äter och hur mycket de rör 
på sig. På grund av övervikt och fetma läggs fokus på olika åtgärder som kan upplevas som 
övermäktiga för ett ungt barn. 
Enligt Rabbit och Coyne (2012) bör fysisk aktivitet och god kosthållning främjas med 
betoning på hälsosamma förändringar. Viktnedgång hos barn är sällan rekommenderat 
(Quelly, 2014). Fokus för att nå målet om en hälsosam livsstil bör istället ligga på viktkontroll 
och att bromsa viktökning snarare än fokus på viktminskning (Hinebaugh & Calamaro, 2011; 
Quelly, 2014). När sjuksköterskan och familjen sätter upp gemensamma mål bör de inte vara 
bundna till resultatet av viktreduktion i kilon (Egger, 2008). Eftersom det handlar om barn är 
det extra viktigt att inte uppmuntra restriktiva dieter och överdriven träning. Det kan vara 
skadligt för barnen och kan resultera i ätstörningar (Rabbit & Coyne, 2012). 
 
I omvårdnadsteorier från förr beskrivs den vårdansvariga som kvinna. Kvinnan ansågs vara 
den som visste vad de i hennes närhet hade för behov och att det var kvinnan som tog ansvar 
för att tillgodose dessa behov. Omvårdnadsteorierna som utgår från detta används än idag 
(Jorfedt, 2011). Samtliga omvårdnadsåtgärder i studien involverar barnets familj. I studierna 
som använts har hela familjen benämnts som en enhet vilket är av vikt då sjuksköterskan 
måste fokusera på och involvera barnets båda föräldrar i omvårdnaden oavsett kön. 
Sjuksköterskor har ett angeläget arbete framför sig när det gäller övervikt och fetma hos barn. 
Det är viktigt att sjuksköterskor besitter den kunskap som behövs i omvårdnadsarbetet för att 
det ska leda till positiva resultat. Framgångarna leder först och främst till en ökad hälsa hos 
barnet, men det gynnar också hälsovården i sig i form av lägre kostnader. De 
följdsjukdomarna som övervikt leder till är många och allvarliga. Det leder till att barn i allt 
större utsträckning kommer att komma i kontakt med sjukvården. 
Då alltfler barn blir överviktiga och feta och riskerar följdsjukdomar leder det till en ökad 
belastning för hälso- och sjukvården (McHugh, 2016; Paoletti, 2007).   
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Slutsats 
De mest effektiva behandlingarna mot övervikt och fetma hos barn innehåller en kombination 
av omvårdnadsåtgärder sammansatta för att passa det enskilda barnet.   
Resultatets fyra kategorier skapar en större helhetsbild av omvårdnadsåtgärder som 
sjuksköterskan använder sig av vid övervikt och fetma hos barn. Undervisningen och 
stöttningen rör främst kost, fysisk aktivitet och en delaktig familj. Undervisning och stöttning 
vävs samman, när undervisningen avtar bör stöttningen ta vid. Samtliga omvårdnadsåtgärder 
ligger som stöd för att främja egenvård mot ett mer hälsosamt liv. Målet är att skapa 
beteendeförändringar på lång sikt som kan hålla livet ut. Utveckling av livsstilsförändringar 
inriktade på matvanor och fysisk aktivitet med hjälp av delaktiga föräldrar samt socialt stöd är 
hörnstenarna för att bekämpa och förebygga övervikt och fetma hos barn. 
 

Klinisk nytta 
Ökad kunskap om omvårdnadsåtgärder vid övervikt och fetma hos barn leder till att 
sjuksköterskor kan förebygga och sätta in åtgärder innan barnet drabbas av följdsjukdomar. 
Omvårdnadsarbetet kan minska onödigt lidande för barnet och minska samhälleliga 
kostnader. Mer resurser till omvårdnadsarbetet behövs också för att bromsa viktökningen 
bland barn. Ökade resurser behövs för att förebyggande åtgärder ska kunna sättas in tidigt så 
att barnens tillstånd inte behöver leda till inläggning på sjukhus på grund av följdsjukdomar. 
Det finns mycket forskning inom ämnet men övervikt och fetma hos barn år fortfarande en 
uppåtgående trend. Författarna till den här studien tror att det främst beror på implementering 
av kunskapen från teori till praktik. Kunskapen finns men någonstans när den översätts till 
daglig verksamhet så brister det. De åtgärder som sätts in måste följas upp och upprätthållas. 
Det är en livslång läxa, ingenting som förändras efter ett möte. Fortsatt forskning borde 
fokusera på implementeringsarbetet. 
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USA 

Att utvärdera 
preliminär fysisk 
kondition, fysisk 
aktivitet och 
blodfetter från 
profildata som 
erhållits från 
överviktiga 
ungdomar vid 
inskrivning i ett 
viktkontrollprogr
am med 
uppföljning efter 
6 månaders 
deltagande i 
programmet.  

Kvantitativ design. Kvasiexperimentell metod. 
 
Inklusionskriterier: Överviktiga tonåringar  
Exklusionskriterier: Beskrivs ej. 
�

Urvalsförfarande: Överviktiga ungdomar anmälde sig 
frivilligt till studien.  
Urval: 168 deltagare. 
Bortfall: 104st 
�

Slutlig studiegrupp: 64 deltagare. 59.5% kvinnor. 
�

Datainsamlingsmetod: Längd, vikt, BMI, BMI-
percentil, BMIz-poäng, fat mass index, kroppsfett i 
procent, blodprover, rullbandstest där hjärtfrekvens och 
syreförbrukning mättes med standardmetoder. Måtten 
togs i början och i slutet av studien. 
 �
Analysmetod: statistisk analys 

Styrkor: 
Interventionen är tydligt 
beskriven. �
Tydlig beskrivning av var och 
hur data samlades in.�
Bortfall och anledning till 
bortfall redovisas.�
Bias diskuteras.  
 
Svagheter: 
Ej tydligt beskriven 
population. 
Saknar kontrollgrupp.  
 
 

Överviktiga ungdomar fick frivilligt delta 
i ett undervisning, uppmuntran, träning, 
nutrition och stödprogram (Teaching, 
Encouragement, Exercise, Nutrition, and 
Support (T.E.E.N.S.)). Deltagarnas mått 
(längd, vikt, BMI, BMI percentiler, BMI 
z-poäng och fat mass index) togs vid start 
och efter 6 månaders deltagande. 
Deltagarna tränade på T.E.E.N.S. lokal 
en gång i veckan och redovisade för 
annan träning två gånger i veckan på 
valfri lokal.  
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Modifications in parent 
feeding practices and 
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based behavioral 
treatment improve child 
zBMI. Obesity 
(19307381), 22(5), 
E119-26. 
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USA 

Att undersöka 
samband mellan 
förändringar i 
föräldrars 
matvanor, barns 
diet och barns 
viktstatus efter 
behandling för att 
utvärdera 
kostfaktorer. 
 

Kvantitativ design. Randomiserad kontrollerad studie.  
 
Inklusionskriterier: Barn i åldrarna 7-11 med BMI ≥85e 
percentilen och minst en förälder med BMI ≥ 25 kg/m2. 
Exklusionskriterier: Familjen deltog i ett annat 
viktkontrollprogram, barnet hade allvarliga psykiska 
problem eller diagnos ätstörning, matallergier och/eller 
begränsad fysisk förmåga som inskränkte fysisk aktivitet. 
 
Urvalsförfarande: Beskrivs ej. 
Urval: 170 deltagare. 
Bortfall: Inget bortfall. 
 
Slutlig studiegrupp: 170 deltagare. Barn i åldern 7-11 år 
med BMI ≥85e percentilen. Minst en förälder BMI ≥ 25 
kg/m2.  
 
Datainsamlingsmetod: Föräldrarnas matvanor mättes med 
ett validerat frågeformulär. 
Barnens längd, vikt och BMI mättes med 
standardinstrument. zBMI togs fram med hjälp av 
normalvärden.  
Barnens matintag rapporterades från föräldrarna via 
telefon. 
 
Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor:  
Tydligt beskriven 
population. 
Interventionen är tydligt 
beskriven.  
Tydlig beskrivning av 
var och hur data 
samlades in. 
Inget bortfall. 
Bias diskuteras.  
 
Svagheter: 
Beskriver ej studiens 
sammanhang. 
Saknar kontrollgrupp.  
Ej tydligt förslag på hur 
studiens 
generaliserbarhet. 
 

Alla deltagare fick identisk behandling. 
Familjer deltog i behandlingstillfällen 
av familjebaserad beteendeterapi 
(FBT). I 16 veckor deltog de i möten. 
FBT:n riktade in sig på diet, aktivitet, 
beteendetekniker och föräldraförmåga. 
Dieten lades upp efter The Traffic 
Light Eating Plan. 
Mat och aktiviteter delas in i 
kategorierna röd, gul och grön och 
sedan medföljde restriktioner och 
riktlinjer om hur föräldrarna skulle 
servera kost med färgen röd. Detta för 
att röd mat är energität kost. 
Föräldrarna uppmuntrades även att öka 
intaget av färgen grön som består av 
frukt och grönsaker till >5 tillfällen per 
dag.�Deltagarna fick själva rapportera 
sitt matintag och sin fysiska aktivitet. 
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International Journal Of 
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Holland 

Att utvärdera 
effekten av ett 
skolbaserat 
interventionsprog
ram för att 
minska övervikt 
och förbättra 
kondition hos 
lågstadiebarn.  

Kvantitativ design. Randomiserad kontrollerad 
studie. 
�

Inklusionskriterier: Grundskolor i Rotterdams 
innerstadsområde.  
Exklusionskriterier: Beskrivs ej. 
 
Urvalsförfarande: Klusterurval.�
Urval: 2622 deltagare 
Bortfall: En skola fullföljde inte studien. 
 
Slutlig studiegrupp: 20 deltagande skolor med elever 
mellan 6-12 år. Totalt 2416 deltagare.�
  
Datainsamlingsmetod (ev. instrument). BMI, 
midjemått och kondition (20  m skyttellöpning) och 
ålder.�
 
Analysmetod statistisk analys 

Styrkor: 
Interventionen är tydligt 
beskriven. �
Tydlig beskrivning av var och 
hur data samlades in. 
Bortfall redovisas. 
Bias diskuteras.  
 
Svagheter: 
Ej tydligt beskriven 
population. 
Beskriver ej studiens 
sammanhang. 
Blindning förekommer ej.�
Anledning till bortfall 
redovisas ej.�
 

Studien pågick under ett läsår och 
deltagarna delades in i en 
interventionsgrupp och i en kontrollgrupp. 
Interventionen var baserad på flera olika 
komponenter. Huvudkomponenterna hos 
interventionsgruppen var att eleverna 
skulle genomföra tre idrottspass i veckan, 
ytterligare fysisk aktivitet efter skolan så 
som sport och lekar och genomgå ett 
utbildningsprogram som berörde kost, 
aktivt leverne och hälsosamma val.�
Kontrollgruppen följde sitt vanliga schema.�
För att utvärdera effekten av interventionen 
togs mått vid studiens start, som sedan 
följdes upp vid studiens slut. �
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tidskrift, Land 
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McGuigan, M., 
Tatasciore, M., Newton, 
R., & Pettigrew, S. 
(2009). Eight weeks of 
resistance training can 
significantly alter body 
composition in children 
who are overweight or 
obese. Journal Of 
Strength & Conditioning 
Research (Lippincott 
Williams & Wilkins), 
23(1), 80-85. 
 
Australien 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
effekten av ett 
åtta-veckors 
styrkesträningspro
gram på barn med 
övervikt eller 
fetma. 

Kvantitativ design. Kvasiexperimentell metod. 
�

Inklusionskriterier: ålder sju-12 år, BMI ≥ 85e percentilen  
Exklusionskriterier: anges ej.  
 
Urvalsförfarande: Beskrivs ej. 
Urval: 63 deltagare.  
Bortfall: 15 stycken.  
 
Slutlig studiegrupp: 48 deltagare, ålder mellan sju och 12 
år, med BMI ≥ 85e percentilen 
 
Datainsamlingsmetod: Dagbok för matintag och fysisk 
aktivitet, standardmätintstrument för längd, vikt och BMI. 
Kroppssammansättning analyserades, styrka mättes med 
benpress. Kraft mättes med jämfotahopp för att mäta höjd, 
muskeluthållighet mättes genom att barnen fick göra så 
många armhävningar de orkade. 
 
Analysmetod: statistisk analys. 

Styrkor:  
Tydligt beskriven 
population. 
Interventionen är tydligt 
beskriven. �
Tydlig beskrivning av 
var och hur data 
samlades in.�
Bortfall och anledning 
till bortfall redovisas. 
Bias diskuteras.  
Powerberäkning finns. 
 
Svagheter: 
Beskriver ej studiens 
sammanhang. 
Saknar kontrollgrupp.  
Blindning förekommer 
ej.�
 
 
 

Studien involverade ett åtta-veckors 
träningsprogram för barn med övervikt 
och fetma. Barnen deltog i övervakade 
styrketräningsprogram. Deltagarna 
mättes före och efter programmet för 
att sedan se efter eventuella 
förändringar i deras BMI, styrka, kraft 
och aktivitetsnivå.�
Deltagarna fick själva rapportera sitt 
matintag och sin fysiska aktivitet. 
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Pbert, L., Druker, S., 
Gapinski, M. A., Gellar, 
L., Magner, R., Reed, 
G., & Osganian, S. 
(2013). A School Nurse-
Delivered Intervention 
for Overweight and 
Obese Adolescents. 
Journal Of School 
Health, 83(3), 182-193. 
doi:10.1111/josh.12014 
 
USA 

Att utvärdera 
genomförbarhete
n och 
effektiviteten av 
ett ingripande 
levererat av 
skolsköterska för 
att förbättra kost 
och aktivitet och 
reducera body 
mass index 
(BMI) bland 
överviktiga och 
feta ungdomar. 

Kvantitativ design. Randomiserad kontrollerad studie. 
 
Inklusionskriterier: Ungdomar i årskurs 9 till 11 med BMI 
>85:e percentilen med föräldrars samtycke och minst en 
engelsktalande förälder. 
Exlusionskriterier: Planer att flytta från området,  
medicinska tillstånd som ex psykisk sjukdom, genetiska 
eller endokrina orsaker till fetma, de som tog medicin 
förenad med viktuppgång, vikt <300 pounds. 
 
Urvalsförfarande:Bekvämlighetsurval. 
Urval: Sex offentliga högstadieskolor. 
Bortfall: Inget bortfall. 
 
Slutgiltig studiegrupp: 82 ungdomar, medelålder 15,8. 
Kvinnor (70%). Medel-BMI 32kg/ m2.  
 
Datainsamlingsmetod: Längd, vikt och BMI mättes med 
standardmetoder. Blodtryck mättes två gånger,  
medelvärdet användes. Midjemått och andelen kroppsfett 
mättes, nutrition mättes med en 24-timmars dagbok.   
Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor:  
Tydligt beskriven 
population. 
Interventionen är tydligt 
beskriven. �
Tydlig beskrivning av var 
och hur data samlades in.�
Studien saknar bortfall.�
Bias diskuteras.  
 
Svagheter: 
Blindning förekommer ej. 
Randomiseringsprocessen 
var ej tydligt beskriven. 
 

 Sex offentliga högstadieskolor blev 
slumpmässigt indelade till 
interventionsgruppen eller 
kontrollgruppen.  
I interventionsgruppen fick deltagarna 
sex möten med skolsköterska som 
innehåll rådgivning och utbildning om 
hälsofrämjande förändringar. 
Deltagarna i kontrollgruppen fick sex 
möten med skolsköterska där de mättes, 
vägdes och  pratade om 
beteendeförändringar. Deltagarna fick 
läsa sex broschyrer som handlade om 
vikthantering. 
 Deltagarna genomgick beteende- och 
fysiologiska bedömningar vid start, efter 
två och sex månader. Data samlades in 
under ett år.�
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(2013). Adolescent 
exergame play for weight 
loss and psychosocial 
improvement: a 
controlled physical 
activity intervention. 
Obesity (19307381), 
21(3), 598-601. 
doi:10.1002/oby.20282 
 
USA 

Att undersöka 
om en 20-
veckors 
“exergameinterv
ention” (dvs. ett 
dataspel som 
kräver stor 
motorisk 
aktivitet) kan 
leda till 
viktminskning 
och förbättring 
av den 
psykosociala 
hälsan hos 54 
överviktiga/feta 
afroamerikanska 
ungdomar.  

Kvantitativ design. Randomiserad kontrollerad studie. 
 
Inklusionskriterier: BMI  ≥75e percentilen. �
Exklusionskriterier: Anges ej.�
 
Urvalsförfarande: Konsekutivt urval. 
Urval: 74 deltagere. 
Bortfall:20 stycken. 
 
Slutlig studiegrupp 54 deltagare, 15-19 år. 55,6% 
flickor.  
 
Datainsamlingsmetod: Längd och vikt. BMI procent 
räknades ut från ålders- och könsspecifika tabeller, 
vilket definierade percentilen mellan 85 och 95% som 
övervikt och över 95% som fetma. Deltagarna 
rapporterade själva om self-efficacy, självkänsla och 
kamratstöd. 
 
Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: Tydligt beskriven 
population. 
Interventionen är tydligt 
beskriven. �
Tydlig beskrivning av var och 
hur data samlades in.�
Bortfall och anledning till 
bortfall redovisas.�
Bias diskuteras.  
 
Svagheter: 
Beskriver ej studiens 
sammanhang. 
Saknar kontrollgrupp.  
Blindning förekommer ej.�
Beskriver ej hur 
randomiserigsprocessen gått 
till.�
 

Deltagarna delades in i grupperna: 
tävlingsinriktad exergame, exergame där 
deltagarna samarbetade och en 
kontrollgrupp. Deltagarna genomgick en 
fysisk och psykisk bedömning vid 
baseline. Kontrollgruppen fortsatte med 
sina vanliga vardagsaktiviteter under 
studien. Deltagarna som ingick i 
grupperna som skulle spela exergame 
kunde spela Nintendo WiiActive 
exergame 30-60 minuter per skoldag. 
Varje dag avslutades spelandet med 
positiv verbal feedback.  
Deltagarna i den tävlingsinriktade 
gruppen tävlade mot varandra, den andra 
gruppen samarbetade för att samla poäng 
och förbränna kalorier.�
Den grupp som samarbetade uppnådde 
bäst resultat. 
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USA 

Studiens 
hypotes var att 
bättre resultat i 
viktminskning 
uppnås hos 
vuxna och 
ungdomar som 
ansluter sig till 
behandlingsregi
mer ( det vill 
säga närvaro på 
möten och 
föreskrivna 
förändringar i 
viktkontrollbete
enden).  

Kvalitativ metod. Randomiserad kontrollerad studie. 
 
Inklusionskriterier: Ålder 7-12, minst en överviktig 
förälder.  
Exklusionskriterier: Anges ej.  
�

Urvalsförfarande: Beskrivs ej. 
Urval: 101 deltagande familjer.�
Bortfall: 15 stycken. 
 
Slutlig studiegrupp: 86 deltagande familjer med barn 
med övervikt, 71% flickor. 
 
 Datainsamlingsmetod: Vikt, längd. Övervikt i procent 
(procent över medianBMI för barnets ålder och kön) 
räknades ut.�
Deltagarna fyllde i ett frågeformulär där de angav hur 
ofta de ägnat sig åt behandlingsåtgärderna föregående 
månad (efter FBT) och två månader efter MT. Där fick 
de fylla i en skala som gick från aldrig till alltid. Detta 
för att ta reda på i hur stor skala deltagarna följde 
behandlingarna.�
 
Analysmetod : Statistisk analys. 

Styrkor: Tydligt beskriven 
population. 
Interventionen är tydligt 
beskriven. �
Tydlig beskrivning av var 
och hur data samlades in.�
Bortfall redovisas.�
Bias diskuteras. �
 
 
Svagheter: 
Beskriver ej studiens 
sammanhang. 
Saknar kontrollgrupp.  
Blindning förekommer ej.�
Reovisar ej anledning till 
bortfall.�
Beskriver ej 
randomiseringsprocessen.  
 

Deltagarna var med i ett 20-veckors 
familjebaserat beteende 
viktminskningsprogram (family-based 
behavioral weight loss treatment (FBT)). 
Det följdes av en slumpmässig indelning 
till en av två 16-veckors familjebaserad 
viktunderhållsbehandling (family-based 
weight maintenance treatments (MT)). 
Den ena MT var baserad på beteende och 
den andra på sociala faktorer. Båda 
grupperna fick utbildning om kost och 
fysisk aktivitet.  
Via telefon och mail uppmuntrades 
föräldrarna att komma på uppföljnings 
undersökningar.  
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Att testa 
programmet 
“Let’s Go 5-2-
1-0” genom att 
sjuksköterskor 
genomförde 
motiverande 
intervjuer av 
överviktiga barn 
i åldrarna 4-18 
år med föräldrar 
inom 
primärvården. 

Kvantitativ design. Kvasiexperimentell studie. 
 
Inklusionskriterier: 4-18 år, BMI mellan 85e-95e 
percentilen och presenting for a well-child visit�
Exklusionskriterier: andra sjukdomar och de som 
behövde akut vård. De som tog någon typ av 
preventivmedel, antidepressiva, kramplösande 
mediciner, orala steroider, eller mediciner som 
påverkar aptiten. Pågående graviditet. Diagnos på 
någon form av mentala hälsoproblem. De som följde 
någon form av specialdiet. Ej engelsktalande eller 
med stora språkbarriärer.�
�

Urvalsförfarande: Konsekutivt urval. 
Urval: 138 deltagare.�
Bortfall: Totalt 14 stycken i kontrollgruppen och 28 i 
interventionsgruppen. 
�

Slutlig studiegrupp: 96 deltagare, 52 i 
kontrollgruppen och 44 i interventionsgruppen. 
�

Datainsamlingsmetod: BMI, BMI percentil och 
hälsosamma vanor. BMI percentil mättes med  
tabeller som visar BMI i förhållande till ålder och 
kön. Hälsosamma vanor mättes med en åldersspecifik 
mall som riktar sig till vanor relaterade till nutrition, 
skärmtid, fysisk aktivitet och familjens matvanor. 
Föräldrarna svarar om barn är under 10 år.  
 
Analysmetod : Deskriptiv statistik 

Styrkor: Tydligt beskriven 
population. 
Interventionen är tydligt 
beskriven. �
Tydlig beskrivning av var och 
hur data samlades in.�
Bortfall och anledning till 
bortfall redovisas.�
Bias diskuteras.�
Powerberäkning finns.  
 
Svagheter: 
Inga enligt mall. 
 

Studien hade två faser. Fas 1: Inskrivning 
av kontrolldeltagare, utveckling av ett 
standardiserat protokoll för den korta MI-
interventionen och utbildning och övning 
för sjuksköterskor som skulle hålla i MI-
interventionerna. 
 Fas 2: Inskrivning av deltagare och 
leverans av 5-2-1-0 interventionen. 
Deltagarna fick i fas 1 standardbehandling, 
medan deltagarna i fas 2 fick 
standardbehandling plus strukturerad MI 
intervention med 5-2-1-0 intervention. 
 

 
 



 
 

 

Bilaga 3. zBMI och BMI percentil. 

 
 
 
 
 

 


