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Sammanfattning  
Bakgrund: Övervikt och fetma var ett hälsoproblem världen över. Sedan år 1980 har 

övervikten och fetman mer än fördubblats till år 2014. De var en vanligare dödsorsak än 

undervikt. Ökningen sågs även hos barn och var ett av folkhälsans största problem. Kända 

orsaker för övervikt och fetma är miljö, arv och livsstil där kost och fysisk aktivitet har visat 

en betydelse. Barn med övervikt och fetma har visat sig ha högre blodtryck, höga halter 

kolesterol, astma, huvudvärk och ledbesvär. I vuxen ålder kan barn med övervikt och fetma få 

hjärt- kärlsjukdom, cancer och diabetes.  

 

Syfte: Syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan ha effekt på övervikt och fetma 

hos barn.  

 

Metod: En litteraturstudie genomfördes med deskriptiv design och med systematiska 

sökningar, i databaserna Cinahl och Medline.               

 

Resultat: Åtta studier som ingick i litteraturstudiens resultat påvisade att 

omvårdnadsåtgärderna hälsoutbildning, motiverande och stödjande samtal hade effekt vid 

övervikt och fetma hos barn. Omvårdnadsåtgärderna ledde till förbättrade livsstilsförändringar 

som sågs i bland annat BMI, kostvanor och fysisk aktivitet.   

 

Slutsats: Slutsatsen är att en kombination av hälsoutbildning och motiverande och stödjande 

samtal är de bästa omvårdnadsåtgärderna som kan erbjudas i behandling av övervikt och 

fetma hos barn. 

 

Nyckelord: barn, effekt, fetma, omvårdnadsåtgärder, övervikt.  
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1 Bakgrund 

1.1 Prevalensen av övervikt och fetma  

Övervikt och fetma är ett hälsoproblem världen över. Globalt var 1,9 miljarder människor 

över 18 år överviktiga år 2014, varav 600 miljoner hade fetma. Elva procent var män och 

femton procent var kvinnor. Andelen människor med fetma har mer än fördubblats sedan år 

1980 till år 2014. Tidigare var övervikt och fetma ett hälsoproblem i höginkomstländer, men 

har ökat i medel- och låginkomstländerna. Av världens vuxna population var övervikt och 

fetma en vanligare dödsorsak än undervikt (World Health Organisation [WHO], 2016). På 

1980-talet var förekomsten av övervikt och fetma i Sveriges befolkning låg i förhållande till 

andra västerländska länder. En fördubbling skedde däremot bland den vuxna befolkningen 

från år 1980 fram till år 2004, för både män och kvinnor (Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering [SBU], 2013).  

År 2014 var 41 miljoner barn under fem år överviktiga eller hade fetma (WHO, 2016). 

Prevalensen av barn med övervikt och fetma har ökat globalt från 4.2% år 1990 till 6.7% år 

2010 och förväntas öka till 9.1% år 2020. Både utvecklings- och industriländer har visat på en 

ökning av övervikt och fetma hos barn, men prevalensen varierar emellan. Industriländer 

beräknas stå för den största ökningen år 2020 med 11.7% medan utvecklingsländer beräknas 

ha en ökning på 6.1% av barn med övervikt och fetma (Onis, Blössner & Borghi, 2010). 

Ökningen av övervikt och fetma hos barn i Sverige utgör ett av folkhälsans största problem, 

som kan leda till hälsokomplikationer (Flodmark, Marcus & Mårild, 2007). Mellan åren 2000 

och 2002 gjordes en undersökning på tioåringar i Stockholm och Göteborgsregionerna. Det 

framkom att 14,5 % flickor och 18,2% pojkar var överviktiga eller hade fetma. En 

fyrdubbling av andelen överviktiga barn och en fördubbling av andelen barn med fetma har 

skett sedan 1984 (Lönnqvist, 2007).  

1.2 Definition av övervikt och fetma 
Övervikt och fetma definieras enligt WHO (2016) som onormal och extrem fettansamling på 

kroppen som utgör ett hot för hälsan. Fetma klassas som en sjukdom medan övervikt är ett 

begrepp som används för att betona ett risktillstånd för utveckling av fetma och eventuella 

framtida komplikationer (Flodmark et al., 2007). 

1.3 Bedömning av övervikt och fetma 
Övervikt och fetma på barn kan mätas på olika sätt (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). 

Antropometri är kostnadseffektiv och den mest använda metoden för att bedöma barns 

kroppssammansättning i studier (Pietrobelli, Cuevas Espinoza & De Cristofaro, 2008) såväl 

som i det kliniska arbetet (Lönnqvist, 2007). Antropometri innefattar mätningar av kroppens 

storlek samt kroppens sammansättning. Längd, huvudomfång, Body Mass Index (BMI) och 

midjemått är exempel på antropometriska mått (Gibson, 2005). En av de vanligaste 

mätningarna är BMI, vilket räknas ut genom att individens längd i meter i kvadrat divideras 

med vikt i kilogram (kg/m²). Ett BMI-resultat över 25 är övervikt och BMI resultat över 30 är 

fetma (Pellmer et al., 2012). Ett annat begrepp för att benämna övervikt och fetma hos barn är 

isoBMI (Flodmark et al., 2007). IsoBMI är ett mått där barnets ålder och kön har en inverkan 

i uträkningen av BMI (Alm et al., 2007). IsoBMI-25 är gränsvärdet för övervikt och isoBMI- 

30 är gränsvärdet för fetma. BMI standard deviation (BMI-SDS) är en annan mätning för barn 

som anger övervikt och fetma (Flodmark et al., 2007). Enligt WHO (2016) är barn mellan fem 

och nitton år överviktiga om de har ett BMI-SDS över ett och har fetma om de har ett BMI-

SDS över två. Vid identifiering om ett barn är överviktigt eller har fetma bör ålder på barnet 

alltid beaktas (ibid.). Innan ett beslut tas gällande behandling för barn med fetma behöver 
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vissa ställningstaganden tas, såsom barnets grad av övervikt och fetma baserat på BMI, 

barnets ålder, ärftligheten av fetma och risken att utveckla fetmarelaterade sjukdomar. 

Behandling av fetma bör endast rekommenderas för barn från och med fyra år (Flodmark et 

al., 2007). 

1.4 Genus                     
I en studie av Yücel, Kinik och Aka (2010), som undersökte nyfödda flickors och pojkars 

vikt, framkom skillnader mellan könen, där födelsevikten hos flickor var mindre än hos 

pojkar. Utveckling av övervikt och fetma senare i livet kunde inte förutses med den 

könsskillnad som sågs (ibid.). Enligt Wisniewski och Chernausek (2009) fann de att 

skillnader mellan könen var vanligt både innan och under puberteten. Övergripande skillnader 

mellan könen är sammansättning av kroppen och hormonerna, mönster vid viktförändringar 

samt känslighet för att påverkas av olika sociala, etiska och miljömässiga situationer. Det 

finns specifika faktorer hos respektive kön som kan påverka vikten, och därmed öka risken 

för övervikt och fetma. Pojkar är till exempel mer fysiskt aktiva och den fysiska aktiviteten 

har större inverkan på pojkar än på flickor. Flickor har till exempel mer fettmassa och är 

annorlunda fördelad över kroppen, jämfört med fördelningen hos pojkar (ibid.). Sweeting 

(2008) beskriver i sin studie att inga genetiska skillnader noterades när separata studier 

utfördes på pojkar och flickor med övervikt eller fetma. Prevalensen mellan könen visade 

ingen signifikant skillnad. Det framkom däremot biologiska skillnader mellan pojkar och 

flickor i utvecklandet av fettansamling på kroppen, samt i sambandet mellan fettnivåer och 

hälsorisker (ibid.). För flickor och även pojkar i åldrarna fem till sjutton år var risken att 

utveckla fetma som störst i åldrarna fem till sex år. För pojkarna var även risken stor under 

gymnasieåren (Yoshinaga et al., 2010). Den största ökningen av övervikt och fetma har setts 

hos pojkar, både i stadsområden samt på landsbygden (Ying-Xiu & Shu-Rong, 2008). 

1.5 Orsaker 
Miljö, arv och livsstil är bidragande orsaker till övervikt och fetma, där kost och fysisk 

aktivitet har visat stor inverkan (SBU, 2002). Forskning har funnit att arvet är en betydande 

faktor eftersom sambandet mellan övervikt och fetma och arv har upptäckts i kromosomer 

(Savona-Ventura & Savona-Ventura, 2014). Studier har jämfört tvillingbarn som adopterats 

där barnen har levt i olika miljöer och som trots det visat ha liknande kroppsform och 

kroppsmassa som de biologiska föräldrarna. Genetiska orsaker kan därför vara förklaringen 

till varför en del människor blir överviktiga eller får fetma jämfört med andra med liknande 

förutsättningar (SBU, 2002). 

Det moderna samhället har medfört en matkultur som ökar risken för ohälsa i form av 

övervikt och fetma (Ringsberg, 2014). Både mat och dryck med generellt hög energitäthet, 

mycket socker och fett är vanligt. I dagens samhälle erbjuds billig, lättillgänglig, välsmakande 

och energirik kost och dryck i stor omfattning (Larsson, 2007). Föräldrarnas kostvanor har 

visats vara en grundläggande orsak till övervikt och fetma hos barn (Savona-Ventura & 

Savona-Ventura, 2014). I en studie på barn mellan sju och tretton år observerades mängden 

sockersötad dryck de konsumerade och hur fysiskt aktiva de var. Studien visade att barnen i 

genomsnitt konsumerade sockersötad dryck motsvarande 309 kalorier per dag samt 

utövade  fyra timmar fysisk aktivitet per vecka. Sextiotre procent av barnen var överviktiga 

eller hade fetma (Dennison et al., 2015). I en studie av Loh, Zaharan, Jalaludin och Mohamed 

(2015) med ungdomar över tretton år sågs mängden daglig konsumtion av sockersötad dryck 

påverka midjemått, triglycerider och insulinvärden. Påverkan var oberoende av tidigare BMI 

värden, fysisk aktivitet och kostvanor hos ungdomarna (ibid.).  

Energiöverskott på femtio kilokalorier per dag kan på fem år vara tillräckligt för att utveckla 

fetma, förutsatt att energiöverskottet inte kompenseras med fysisk aktivitet. Fetma kan även 
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uppkomma av en liten ökad energimängd under en längre tidsperiod och det kan vara svårt att 

upptäcka hos barnen (SBU, 2002).  

Barn med övervikt och fetma hade svårt att uppfatta sin egen vikt. I de familjer där övervikt 

och fetma förekom fanns en större oförståelse för den egna vikten, vilket i sin tur påverkade 

barnets BMI-värde och ledde till övervikt och fetma (Maximova et al., 2008). Barn och vuxna 

i lägre socioekonomiska förhållanden har lättare att utveckla fetma än barn i högre 

socioekonomiska förhållanden (SBU, 2002). Familjers socioekonomiska status och utbildning 

påverkar däremot inte deras uppfattning om BMI (Maximova et al., 2008). 

1.6 Komplikationer till följd av övervikt och fetma 

Fetma i tidig ålder påverkar kroppen på olika sätt. Redan som barn kan fetma leda till 

insulinresistens, förändringar i hormoninsöndringen samt att lipidkoncentrationen och hjärt- 

och kärlsystemet påverkas (Flodmark et al., 2007). Högt blodtrycket inträffar nio gånger 

oftare hos barn med fetma än hos barn utan fetma. Höga halter av det totala kolesterolet har 

visat sig vara högt hos barn med fetma. Det gäller även halter av fetterna low density protein 

(LDL) och triglycerider som visats förhöjda, medan high density lipoprotein (HDL) är låga 

hos barn med fetma (Pietrobelli et al., 2008). Övervikt och fetma kan bland annat ge besvär 

som huvudvärk, astma och ledbesvär i barndomen. De relaterade sjukdomarna som fetma 

leder till uppkommer dock vanligtvis i vuxen ålder, och kan då leda till en förtidig död. Om 

fetma inte behandlas kan hypertoni, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer uppkomma 

i vuxen ålder (Flodmark et al., 2007). Barn med övervikt och fetma har påvisats ha sämre 

livskvalitet än barn med normalvikt. Förutom den fysiska hälsan så kan barn med övervikt 

och fetma även ha låg självkänsla och självtillit, samt finns en ökad risk för att bli utsatt för 

mobbning (Flodmark et al., 2007). 

1.7 Mobbning  
Barn bör inte benämnas som “feta barn” utan istället skall det talas om “barn som har fetma”, 

för att undvika att barnet identifierar sig med fetma. För att inte få barnet att känna att fetma 

är hela dennes identitet (Flodmark et al., 2007). Mobbning till följd av övervikt och fetma är 

vanligt, de blir retade, hotade, ignorerade samt exkluderade från sportsliga aktiviteter och 

fester med mera. Inga tydliga könsskillnader har identifierats när studier har gjorts om 

generell mobbning. Fler pojkar än flickor har däremot blivit exkluderade från fysisk aktivitet, 

benämnts med nedsättande namn och blivit fysiskt kränkta. Skillnaden har noterats eftersom 

fler pojkar än flickor har varit i sådana sammanhang, exempelvis sportaktiviteter och 

gängbråk (Bacchini et al., 2015). 

1.8 Personcentrerad omvårdnad 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2016) innebär personcentrerad omvårdnad att synliggöra 

hela barnet och sträva efter att tillgodose existentiella, andliga, psykiska och sociala värden, 

resurser och prioriteringar. Sjuksköterskan får en fördjupad kunskap om individen och 

sjukdomen, vilket kan medföra att barnet får information som är adekvat och begriplig. Det är 

viktigt att se individen bakom sjukdomen och ge barnet ansvar för sin egen hälsa. Det är även 

viktigt att ge möjlighet till lärande och kunskap för att skapa förutsättningar att arbeta mot 

gemensamma mål på ett evidensbaserat sätt. Personcentrerade vården kan även innebära att 

sjuksköterskan involverar de individer som barnet ser som närstående eller andra 

betydelsefulla personer. Personens närstående inkluderas eftersom hälsa och ohälsa sällan 

endast påverkar barnet, utan det sociala nätverket bidrar till hur personen är. Sjuksköterskan 

samverkar tillsammans med patienten med en kommunikation vilket bland annat innebär 

aktivt lyssnande (ibid.). 
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Svensk sjuksköterskeförening (2016) menar att individen ses som samarbetspartner där det 

finns en ömsesidig respekt för varandras kunskap. Sjuksköterskan, barnet och familjen 

beslutar tillsammans om vård, behandling och rehabilitering. Barnet och sjuksköterskan ska 

arbeta i team där sjuksköterskans uppgift är att hjälpa individen att hitta sin egen väg i svåra 

beslut och processer. Det betyder att sjuksköterskan kommer behöva ta hänsyn till barnets 

perspektiv. Sjuksköterskan kan göra det möjligt för personen att leva det liv denne önskar 

trots ohälsa och sjukdom, ha gemenskap, bevara sina intressen samt ha möjlighet att lära sig 

nya saker. Det medför att sjuksköterskan bör ha bra kännedom om barnet för att kunna 

värdera och hjälpa denne genom sjukdomen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

1.9 Problemformulering 
Övervikt och fetma bland barn har ökat globalt och utgör ett av de största hälsoproblemen i 

Sverige. Studier visar att övervikt och fetma kan i barndomen medföra hälsokomplikationer 

och orsaka mobbning. Det kan även medföra fetmarelaterade sjukdomar i vuxen ålder och 

därmed leda till förtidig död. Det är därför betydelsefullt att barn med övervikt och fetma 

identifieras och ges adekvat hjälp för att förbättra sin hälsa och livskvalitet i barndomen och i 

det framtida vuxenlivet. Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om de 

omvårdnadsåtgärder som finns för övervikt och fetma hos barn, vilket i sin tur kan möjliggöra 

en adekvat och evidensbaserad vård. 

2 Syfte  

Syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan ha effekt på övervikt och fetma hos barn.  

3 Metod 

3.1 Design 

Designen som valdes är enligt Kristensson (2014) en deskriptiv litteraturstudie med 

systematisk sökning. 

3.2 Sökstrategi     
De omvårdnadsvetenskapliga databaserna som valdes ut till sökningen var Cinahl och 

Medline. Meningsbärande ord som valdes ur syftet var omvårdnadsåtgärder, barn samt 

övervikt och fetma. Motsvarande ord på engelska identifierades med hjälp av den 

internetbaserade ordboken Svensk MeSH. Varje ämnesord och fritextord söktes enskilt och 

sedan kombinerades med den Booleska sökoperanden OR. Därefter kombinerades varje block 

från vardera meningsbärande ord med Boolesk sökoperanden AND. Den processen gjordes i 

vardera databas, se bilaga 1.   

I databasen Cinahl söktes ämnesorden via Cinhal Hedings. Ämnesord som valdes till det 

meningsbärande ordet omvårdnadsåtgärder var Nursing Care, Nursing Practice, Patient Care 

och Nursing Interventions. För de meningsbärande orden, barn, övervikt och fetma återfanns 

enbart ett ämnesord vardera som var Child respektive Obesity. Begränsningar på artiklarna 

var Peer Reviewed, på engelska och publicerade de senaste tio åren. Det slutliga resultatet av 

sökningen blev 32 träffar, se bilaga 1. 

I databasen Medline söktes ämnesorden via MeSH 2016. Ämnesord till meningsbärande ordet 

omvårdnadsåtgärder var Nursing, Nursing Care, Patient Care samt sökordet intervention som 

söktes i fritext. Till meningsbärande ordet övervikt och fetma användes ämnesorden Obesity 

och Overweight. Ämnesordet Child valdes till meningsbärande ordet barn. Begränsningar 

som gjordes i Medline var artiklar på engelska och att de publicerats de senaste tio åren. Det 

slutliga resultatet av sökningen gav 1688 träffar, se bilaga 1. 
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3.3 Urval 
Inklusionskriterierna var kvantitativa originalartiklar som publicerats i vetenskapliga 

tidskrifter och handlar om effekter av omvårdnadsåtgärder för övervikt och fetma hos barn 

mellan åldrarna fyra till arton. Exklusionskriterierna var litteraturreviewer samt andra 

diagnoser eller sjukdomar än övervikt och fetma hos barn. Även studier baserade på vuxna 

och föräldrar exkluderades eftersom det inte besvarade studiens syfte. I urval ett lästes titlar 

på samtliga artiklar. I urval två lästes och bedömdes abstrakten på de kvarvarande artiklarna 

för att sedan välja de artiklar som var relevanta för syftet. I urval tre lästes artiklarna i sin 

helhet och de som ansågs svara på litteraturstudiens syfte användes till resultatet. Urvalen 

gjordes för varje databas. Slutligen valdes ingen artikel från databasen Cinahl och nio artiklar 

från Medline. Artiklarna som valdes var kvantitativa studier (Se Bilaga 1). 

3.4 Granskning 

En granskning gjordes gemensamt av författarna på nio vetenskapliga studier med hjälp av 

Kristenssons (2014) granskningsfrågor för randomiserad kontrollerad studier (RCT). En del 

av granskningsfrågorna exkluderades eftersom de var irrelevanta för studiens design. En 

studie som hade under 60 procent Ja-svar värderades som låg kvalitet. Studier som hade 

mellan 60-79 procent Ja-svar värderas uppnå medelkvalitet och studier som hade 80 procent 

eller högre Ja-svar värderades som hög kvalitet. Studier som uppnådde medel och hög kvalitet 

inkluderades i litteraturstudiens resultat. Av de nio studier som kvarstod efter urval tre var 

fem av hög kvalitet, tre av medelkvalitet och en av låg kvalitet. Studien som bedömdes ha låg 

kvalitet exkluderades eftersom den hade otydligt urval och resultat. Totalt inkluderades åtta 

kvantitativa vetenskapliga studier i litteraturstudien (RCT och kvasiexperimentell design). 

Kvalitetsbedömning av studierna redovisas i artikelmatriserna, se bilaga 2. 

3.5 Bearbetning och analys 
De vetenskapliga artiklarna lästes av båda författarna i sin helhet för att få en förståelse för 

studiens innehåll och resultat. Omvårdnadsåtgärder och dess effekter identifierades och 

markerades i studierna. Materialet kategoriserades sedan in i de omvårdnadsåtgärder som 

användes vid interventionen, vilka var hälsoutbildning och motiverande och stödjande samtal. 

En sammanställning av varje studie kan återfinnas i artikelmatriserna, se bilaga 2. 

3.6 Forskningsetiska överväganden 
Alla vetenskapliga studier som använts till resultatdelen har godkänts av etisk kommitté. De 

har följt The World Medical Associations (2017) Helsingforsdeklaration. Enligt deklarationen 

måste forskare ta hänsyn till hur medicinska studier utförs på människor. Deklarationen 

kräver bland annat att deltagarna fått information om att studien är frivillig, att de när som 

helst kan dra sig ur forskningen samt att anonymiteten skall bevaras. Forskning är till för att 

generera ny kunskap utan att kränka deltagarnas rättigheter (ibid.). Föräldrarna i studierna har 

gett ett medgivande gällande deras barns deltagande. Alla effekter i studierna har inkluderats i 

litteraturstudien oavsett förförståelse eller åsikt av studiernas resultat. 

4 Resultat 

Litteraturstudien baseras på åtta vetenskapliga studier med kvantitativ ansats där två av 

studierna är utförda i Kina och resterande i Australien, Storbritannien, Schweiz, Tyskland, 

Frankrike och Danmark. Inkluderade i litteraturstudien var totalt 2786 deltagare. Fördelningen 

av kön var relativt jämn i studierna och resultatet redovisades för båda könen. Antalet 

deltagare med övervikt och fetma varierade mellan studierna. Sammanställning av resultatet 

presenteras i två huvudkategorier utefter studiernas interventioner; hälsoutbildning  och 

motiverande och stödjande samtal. Översikt av studierna i resultatet ses i Tabell 1. 
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Tabell 1 Översikt på antal studiedeltagare, ålder, fördelning av pojkar och flickor, deltagande 

av föräldrar/normalviktiga barn, interventioner, tidsperiod samt mättillfällen efter baslinjedata 

och om signifikant effekt påvisades. 

 

Artikel Antal Ålder Pojkar/ 

flickor  

Deltagande av 

föräldrar/ 

Normalviktiga  

Intervention Tidsperiod/ 

mättillfällen efter 

baslinjedata 

Signifikant 

effekt 

Burrows et 

al. (2008) 

160 5-9 67/93 Ja/ Nej Hälsoutbildning, 

fysisk aktivitet och 

stödjande samtal. 

12 månader/ efter 6 

och 12 månader 

Ja 

Coppins et 

al. (2011) 

65 6-14 22/43 Ja /Nej 

 

Hälsoutbildning, 

fysisk aktivitet och 

stödjande samtal. 

24 månader/ var 6:e 

månad 

Ja 

Larsen et al. 

(2015) 

80 5-9 28/52 Ja/ Nej Hälsoutbildning 

och stödjande 

samtal.  

24 månader/ varje 

månad år 1 och 

varannan månad år 2 

Ja 

Li et al. 

(2014) 

921 7-15 489/432 Ja/ Nej Hälsoutbildning, 

fysisk aktivitet och 

stödjande samtal. 

3 månader/ efter 3 

månader  

Ja 

Niederer et 

al. (2012) 

1265 4-6 Övervikts

grupp: 

60/70  

Ja / Ja Hälsoutbildning, 

fysisk aktivitet och 

stödjande samtal.  

24 mån/ varannan 

vecka 

Ja 

Vanhelst et 

al. (2012) 

37 7-17 18/19 Nej/ Nej  Hälsoutbildning 

och fysisk aktivitet 

12 månader/ efter 12 

månader  

Ja 

Weigel et 

al. (2008) 

73 7-15 33/40 Ja/ Nej Hälsoutbildning, 

fysisk aktivitet och 

stödjande samtal. 

12 månader/ efter 6 

och 12 månader 

Ja 

Wong et al. 

(2013) 

185 9-10 124/61 Ja/ Nej Hälsoutbildning, 

fysisk aktivitet, 

Motiverande-och 

stödjande samtal. 

11 månader/ efter 4 

och 11 månader 

Ja 

 

4.1 Hälsoutbildning  

I samtliga studier användes hälsoutbildning som en omvårdnadsåtgärd för övervikt och fetma 

hos barn (Burrows, Warren, Baur & Collins, 2008; Coppins et al., 2011; Larsen et al., 2015; 

Li et al., 2014; Niederer et al. 2012; Vanhelst, Béghin, Fardy, Bui-Xuan & Mikulovic, 2012; 

Wiegel et al., 2008; Wong & Cheng, 2013). Hälsoutbildning har i majoriteten av studierna 

kombinerats med fysisk aktivitet (Burrows, Warren, Baur & Collins, 2008; Coppins et al., 

2011; Li et al., 2014; Niederer et al. 2012; Vanhelst, Béghin, Fardy, Bui-Xuan & Mikulovic, 

2012; Wiegel et al., 2008; Wong & Cheng, 2013). 

I en studie av Larsen et al. (2015) var hälsoutbildning interventionen. Interventionsgruppen i 

studien fick litteratur om diet och fysisk aktivitet, dessutom gavs muntlig information inriktad 

på livsstil, kost och fysisk aktivitet en gång i månaden första året och varannan månad andra 

året. Interventionsgruppen fick dessutom delta i tre utbildningsprogram, som även inspirerade 

till förändring. Deltagarna i kontrollgruppen fick samma information som 

interventionsgruppen, förutom de tre utbildningsprogrammen. Ingen signifikant skillnad 

hittades mellan gruppernas BMI z-score (annan benämning för BMI-SDS). Båda grupperna 

hade en signifikant minskning på BMI z-score från baslinjedata till studiens slut. Minskning i 

BMI z-score påverkades inte av barnens BMI från baslinjen, varaktigheten av deltagande eller 

av antalet muntliga informationsmöten. 

I Burrows et al. (2008) studie ingick tre interventionsgrupper där grupp ett erhöll utbildning 

om kost, exempelvis om hälsosam mat, information om snabbmat, att äta framför tvn och 
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mat-beteenden. Interventionsgrupp två fokuserade på fysisk aktivitet. Den gruppen fick först 

allmän hälsoutbildning i form av en broschyr om kost och näring innan den fysiska aktiviteten 

påbörjades. Interventionens fysiska aktiviteter anpassades efter barnens fysiska förmåga och 

intresse, exempelvis genom att springa, hoppa, rulla runt och sparka. Tredje gruppens 

intervention var en kombination av första och andra gruppens interventioner. Gemensamt för 

alla grupper var en viktminskning och en positiv signifikant skillnad i barnens kostvanor: 

intag av kolhydrater och energi hade minskat och intag av protein hade ökat. Grupp två och 

tre visade på större effekt än i grupp ett (ibid.). 

I en del studier har hälsoutbildning kombinerats med fysisk aktivitet som genomfördes med 

hjälp av olika aktiviteter under skoltid (Coppins et al., 2011; Li et al., 2014; Niederer et al., 

2012). I studien av Coppins et al. (2011) gavs hälsoutbildningsseminarium där deltagarna fick 

information om hälsa, diet och kost, och som kombinerades med fysisk aktivitet. Exempel på 

åtgärder som rekommenderades var hälsosammare mat samt att minska på stillasittandet. Den 

fysiska aktiviteten leddes av en instruktör som hjälpte till med aktiviteter såsom cykling, 

trampolin, tennis, badminton, basket. Kontrollgruppen fick ingen intervention. 

Hälsoutbildning om kost kombinerat med fysisk aktivitet hade resulterat i viktnedgång. 

Deltagarnas BMI-SDS visade en signifikant minskning. Deltagarna i interventionsgruppen 

gick ner 6kg mer än kontrollgruppen (Coppins et al., 2011). 

Neiderer et al. (2012) kombinerade hälsoutbildning och fysisk aktivitet. Tjugotvå 

hälsoutbildningslektioner gavs till eleverna som handlade om hälsosam livsstil i form av mat, 

hälsa, sömn och media. Barnen fick under regelbundna tider information om kost och näring 

för barn med övervikt och fetma. Vid sidan av det hade deltagarna fyra fysiska 

aktivitetslektioner i veckan under skoltid för att öka barnens kondition och motorik. För att 

skapa intresse hos barnen anpassades lektionernas innehåll till deras kunskapsnivå med olika 

teman såsom spiderman eller clowner. Kontrollgruppen fick ingen intervention. 

Interventionsgruppen för de överviktiga resulterade endast i en signifikant förbättring på 

höftmått (ibid.).  

Hälsoutbildningen i studien av Li et al. (2014) gavs i tre föreläsningar till barnen där även 

föräldrarna fick delta. Föreläsningarna handlade om orsaker och risker för barn med fetma, 

BMI, kost och fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten ökade timmar i idrottslektioner i 

skolan, fysisk aktivitet på raster och i hemmet. Kontrollgruppen i studien fick ingen 

intervention. Resultatet visade att BMI hade minskat signifikant för interventionsgruppen, i 

jämförelse med kontrollgruppen som hade en ökning av BMI. Antalet barn med övervikt och 

fetma sjönk i interventionsgruppen och ökade i kontrollgruppen. Ett fåtal deltagare i 

interventionsgruppen återgick till övervikt under studiens förlopp efter att först ha gått ner i 

vikt. Sekundära utfallsmått, kroppsfettmätning, blodsocker och duration av fysisk aktivitet 

visade en signifikant förbättring i interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen. 

Mellan grupperna sågs ingen signifikant skillnad på midjemått och blodfetter. 

Studierna av Vanhelst et al. (2012) och Weigel et al. (2008) hade de en kombination av 

hälsoutbildning och fysisk aktivitet, de studiernas interventionsprogram var inte under skoltid. 

Hälsoutbildningen i studien av Vanhelst et al. (2012) utgick från Physical Activity Teenage 

Health, en manual med muntliga och skriftliga övningar om hjärtat, fysisk aktivitet, kost, 

stress och sömn som gavs var tredje månad. Fysisk aktivitet utfördes två timmar i veckan. 

Ingen kontrollgrupp fanns. Resultatet visade en signifikant förbättring av deltagarnas BMI z-
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score, förmåga att utföra sportaktiviteter, självkänsla, självutvärdering av teoretisk prestanda 

och förmåga att arbeta självständigt. En ökning kunde urskiljas i klassens teoretiska 

prestation, vilket beräknades från ett frågeformulär om bland annat språk, matematik och 

psykologi, resultatet var inte signifikant.  

I studien av Weigel et al. (2008) gavs hälsoutbildning till interventionsgruppen två gånger i 

veckan, och utbildningen innehöll näringslära och copingstrategier kopplat till matvanor. 

Interventionsgruppen utförde även fysisk aktivitet två gånger i veckan, och föräldramöten 

hölls en gång i månaden. Interventionerna anpassades efter barnens ålder. Kontrollgruppen 

fick endast skriftliga terapeutiska råd. Interventionsgruppen visade ett resultat på en 

signifikant minskning av BMI och BMI z-score samt en förbättring av fettmassa, 

muskelmassa, systolisk och diastoliskt blodtryck. I kontrollgruppen sågs en signifikant ökning 

av BMI, BMI z-score, fettmassa och muskelmassa. En svag ökning av systoliska och 

diastoliska blodtrycket kunde även urskiljas. Ingen av grupperna visade någon signifikant 

skillnad på blodfetter, urinsyra, leverprover, kortisol, TSH och hjärtfrekvens.  

4.2 Motiverande och stödjande samtal  

I en studie av Wong och Cheng (2013) gavs motiverande samtal till två interventionsgrupper. 

Grupperna MI och MI+ fick tre sessioner varannan vecka och två sessioner var fjärde vecka. 

Gruppen MI+ fick en extra intervention där deltagarnas föräldrar fick fem 

telefonrådgivningssamtal under studiens gång. Varje samtal syftade till att öka medvetenheten 

kring barnens övervikt, betydelsen av att gå ner i vikt och uppmuntra dem till att bli 

självständiga. När barnen utfört fysisk aktivitet under en period, gavs stöd för förebyggande 

av återfall samt förstärkning av beteende gentemot viktnedgång. Barnens värderingar 

identifierades för att skapa mål för att hjälpa till och stärka dem. Båda grupperna hade en 

signifikant förbättring i kostbeteende och fysisk aktivitet till följd av de stödjande och 

motiverande samtalen. Resultatet visade positiva signifikanta skillnader mellan pre- och post-

mätningar i antropometriska mått. Dessutom var kaloriförbrukningen i MI+ gruppen 

signifikant större än i MI gruppen (ibid.).  

Stödjande samtal har i sju studier använts som en del av interventionen (Burrows et al. 2008; 

Coppins et al., 2011; Larsen et al., 2015; Li et al., 2014; Niederer et al. 2012; Wiegel et al., 

2008; Wong & Cheng, 2013). Familjer var i alla utom en av studierna med i interventionen 

eller användes som stöd för deltagarna (Burrows et al., 2008; Coppins et al., 2011; Larsen et 

al., 2015; Li et al., 2014; Niederer et al. 2012; Wiegel et al., 2008; Wong & Cheng, 2013). 

Möten gavs för att ge stöd och skapa diskussion för föräldrarna, även för att uppmuntra till 

aktiviteter mellan föräldrar och barn (Weigel et al., 2008). En dietist eller någon av annan 

profession inkluderade föräldrar och syskon i hälsoutbildningen för att de ska kunna stötta 

barnen med kost, fysisk aktivitet samt minska stillasittandet (Coppins et al., 2011). För att öka 

förståelsen om barns övervikt och fetma erbjöds en lektion för barnens familjer. De utbildades 

i hälsosam livsstil och hemmiljö samt hälsosamma kostvanor och fysisk aktivitet, och ombads 

att uppmuntra samt ha uppsikt över barnens hälsosamma livsstil (Li et al., 2014; Larsen et al., 

2015). Information om bland annat matbeteenden, begränsning av tv-tittandet och hälsosam 

mat gavs för att föräldrarna ska få förståelse och kunna stödja sina barn (Niederer et al., 

2012). Föräldrarna var ett stöd för barnen bland annat vid matlagningen i hemmet. Syftet med 

hälsoutbildning var att få föräldrarna att förstå vikten av att ändra på matvanor och få kunskap 

om övervikt och en bättre livsstil för att de i sin tur ska stödja barnen i hemmet. Det skulle 

uppnås med hjälp av motiverande samtal och positiv förstärkning. Hjälp och stöd för att sätta 
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realistiska mål gavs tio gånger under en hel termin, följt av telefonsamtal för att följa upp och 

för att stödja och hjälpa föräldrarna att lösa problem som uppkommit under tiden (Burrows et 

al., 2008). 

4.3 Resultatsammanfattning 

De omvårdnadsåtgärder som studierna undersökt effekterna av har visat positiva resultat. 

Majoriteten av studierna har kombinerat hälsoutbildning med andra omvårdnadsåtgärder 

såsom motiverande och stödjande samtal samt fysisk aktivitet. Hälsoutbildning samt 

motiverande och stödjande samtal har syftat till att ge barnet kunskap och motivation till att 

kämpa för rätt livsstil. Det behövs även ges till familjen, eftersom att de är en viktig 

komponent i barnets livsstilsförändring. Hälsoutbildning samt motiverande och stödjande 

samtal har visats ge förbättrad effekt på övervikt och fetma hos barn. Barnen har i studierna 

visat på viktnedgång, förbättrade kostvanor och andra förbättrade livsstilsförändringar. 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  

Syftet med en litteraturstudie är att söka fram och sammanställa relevant kunskap om ett 

specifikt område, vilket kan bidra till förbättringar i det kliniska arbetet (Kristensson, 2014). 

Enligt Kristensson (2014) kan studier som använts i litteraturstudien vara utsatta för bias, 

vilket kan leda till ett skevt resultat som inte överensstämmer med verkligheten (ibid.). En 

litteraturstudie med kvantitativa studier var bäst lämpad för studiens syfte, vilket var att 

beskriva omvårdnadsåtgärder som kan ha effekt på övervikt och fetma hos barn. För att 

litteraturstudiens syfte skulle kunna besvaras var de inkluderade artiklarna kvantitativa med 

RCT och kvasiexperimentell studiedesign. För att öka tillförlitligheten i litteraturstudien 

användes kvantitativa studier som har statistiska faktan som förklarar effekter. Enligt 

Kristensson (2014) baseras den kvantitativa forskningen på en mätbar verklighet med 

statistiska resultat som på ett objektivt sätt ska undersöka samband och effekter av fenomen. 

RCT och kvasiexperimentell är de mest kända designerna av experimentella studier, de har 

högst tillförlitlighet på grund av dess möjlighet till kontroll, vilket minimerar risken för bias 

(ibid.). 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) användes databaserna Cinahl och Medline i den 

systematiska sökningen eftersom de ansågs vara relevanta för syftet och ämnet omvårdnad 

(ibid.). För att en litteratursökning ska vara tillräcklig så måste det ske i fler än en databas 

(SBU, 2014). Ett tillägg av manuell sökning hade varit en möjlighet, men eftersom många 

artiklar påträffades vid en databas, bedömdes det inte nödvändigt. Provsökningar med endast 

synonyma ämnesord gjordes för att kunna fastställa de ämnesord som användes till 

huvudsökningen. Ordet intervention användes som fritextord i medline eftersom att det inte 

fanns som ämnesord. En fritextsökning av ordet nursing intervention kunde ha använts för att 

ha likadana ord i databaserna. Sökningen gav många träffar i Medline vilket kan ses både 

positivt men även negativt. Positivt då det resulterade i många studier att sammanställa och 

resultatet blir mer trovärdigt, negativt för att studier kan ha missats på grund av ett stort antal 

studier ska läsas. Enligt SBU (2014) behöver en sökstrategi anpassas efter varje databas för 

att litteratursökningen ska vara effektiv och hållbar till litteraturstudien.  

Enligt Kristensson (2014) är det viktigt med noggranna inklusions- och exklusionskriterier för 

att stärka tillförlitligheten och överförbarheten i litteraturstudien. Litteraturstudiens resultat 

har identifierats med hjälp av relevanta inklusions- och exklusionskriterier. Enligt Kristensson 
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(2014) behövs relevanta begränsningar som i litteraturstudien var peer reviewed för att 

säkerställa en vetenskaplig kvalitet samt publicerats de senaste tio åren för att få en aktuell 

datainsamling (ibid.). En pilotstudie har inkluderats trots att det är en förstudie av en 

kommande studie. Den bedömdes vara relevant för litteraturstudien, eftersom att den 

besvarade syftet, visade på kvalitet och på andra signifikanta effekter än de andra studierna, 

som exempelvis självkänsla.  En kvalitetsgranskning görs för att få fram artiklar med god 

kvalitet genom att göra en systematisk granskning samt ett ställningstagande om studiens 

svagheter kan påverka tillförlitligheten (Kristensson, 2014; SBU, 2014). RCT 

granskningsfrågor av Kristensson (2014) användes men för en del studier krävdes en 

modifiering av mallen på grund av att studierna inte hade samma studiedesign. Studierna som 

var kvasiexprimentella och som inte hade kontrollgrupp eller randomisering kunde inte svara 

på frågor om randomisering, eftersom det inte var relevant för studiedesignen. Därav gjordes 

poängsättningen i procent för att få en rättvis bedömning av de studier där vissa frågor föll 

bort. En svaghet i litteraturstudien är författarnas brist på erfarenhet i kvalitetsgranskning och 

bedömning. Det understöds av Kristensson (2014) som beskriver att granskningsfrågorna kan 

uppfattas olika och därmed få olika bedömningar (ibid.). Studiernas innehåll och resultat kan 

ha misstolkats, men en fortlöpande diskussion mellan författarna har förekommit för att 

minimera missförstånd. 

5.2 Resultatdiskussion  
I resultatet presenteras artiklarna enskilt för att redovisa de olika tillvägagångssätten av 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan använda i praktiken. Litteraturstudiens resultat 

betonar att hälsoutbildning, motiverande och stödjande samtal är de huvudsakliga 

omvårdnadsåtgärderna som kan erbjudas av sjuksköterskor vid behandling av övervikt och 

fetma hos barn. Alla studier i resultatet hade hälsoutbildning som en del av interventionerna, 

vilket visade på en signifikant effekt hos deltagarna (Burrows et al., 2008; Coppins et al., 

2011; Larsen et al., 2015; Li et al., 2014; Niederer et al. 2012; Vanhelst et al., 2012; Wiegel et 

al., 2008; Wong & Cheng, 2013). I litteraturstudiens resultatet framgår det att 

omvårdnadsåtgärden motiverande samtal fanns i en av studierna (Wong & Cheng, 2013) och 

stödjande samtal används i fem studier (Burrows et al. 2008; Coppins et al., 2011; Larsen et 

al., 2015; Li et al., 2014; Wiegel et al., 2008; Wong & Cheng, 2013). Samtalen gavs till barn 

med övervikt och fetma samt till deras familjer, och har visat på signifikant effekt för en 

hälsosammare livsstil. Litteraturstudiens resultat pekade på att en kombination av 

interventioner ger bäst resultat för behandling av övervikt och fetma (Burrows et al., 2008; 

Coppins et al., 2011; Larsen et al., 2015; Li et al., 2014; Niederer et al. 2012; Vanhelst et al., 

2012; Wiegel et al., 2008; Wong & Cheng, 2013).  

Hälsoutbildning för barn är av vikt då det kan konstateras att det råder en okunskap om 

kondition, kost och fysisk aktivitet hos barn med övervikt och fetma. Hälsoutbildningen 

påvisade signifikant minskning i BMI hos barnen (Cadzow, Chambers och Sandell, (2015). 

SBU (2013) beskriver att studier med hög intensitet av utbildning om kost har en hög 

följsamhet och låg intensitet har en låg följsamhet. Litteraturstudien har däremot undersökt 

två grupper där båda fick utbildning. Ena gruppen fick extra hälsoutbildning, men trots det 

kunde ingen skillnad utläsas i resultatet, då båda grupperna hade en signifikant minskning i 

BMI-score (Larsen et al., 2015). 

I en studie på barn i åldrarna nio till elva kunde tydliga könsskillnader i matvanor urskiljas. 

Flickorna i både interventionsgruppen och i kontrollgruppen visade signifikanta minskningar i 
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konsumtion av snabbmat, till skillnad från jämnåriga pojkar i samma studie. Det tycks bero på 

större motivation och följsamhet till hälsosammare kostvanor. De förbättrade kostvanorna hos 

flickorna relateras i studien till samhällets normer angående vikt och utseende vid tidig ålder 

(Herscovici, Kovalskys & De Gregorio, 2013). På grund av olika hormoner har kvinnor 

generellt mer fettmassa på kroppen än vad män har. Kvinnorna utvecklar tjockare lager 

underhudsfett, fettdepåer runt låren och stussen på grund av att säkra näringsförrådet vid 

eventuell graviditet. Män samlar i första hand fett runt buken när extra tillskott av fett 

tillkommer. Skillnaden på fettmassa mellan könen är därför ofarlig hos kvinnor till skillnad 

från män (Lönnqvist, 2007). Puberteten är individuell och utvecklas i olika åldrar. 

Sjuksköterskan bör därför ha könsskillnaden ovan i åtanke vid möte med barn som uppnått 

puberteten och som är överviktiga eller har fetma.  

Motiverande samtal är en samtalsmodell med syfte att motivera till egna beslut om ändrad 

livsstil (Tingström, 2014). I en studie av Tucker et al. (2013) används motiverande samtal 

som åtgärd, och det visade förbättrade hälsovanor för deltagarna. Enbart i 

interventionsgruppen skedde förbättringar på intag av frukt och grönsaker, minskade timmar 

TV-tittande och ökade timmar av aktiv lek i jämförelse med kontrollgruppen. Enligt SBU 

(2013) visar tidigare forskning på att följsamheten av ändrad livsstil avgörs av hur 

informationen av livsstilsförändringar ges samt intensitet och tidsutsträckning. Användandet 

av rådgivare, utbildning, beteeendeterapi, kostdagbok och viktutveckling kan vara 

motiverande metoder till fortsatt förändring (ibid.). Emellertid beskriver litteraturstudien att 

antalet motiverande samtal inte påverkar resultat i antropometriska mått, så länge patienten får 

motiverande samtal kan de uppnå ett hälsosammare liv (Wong & Cheng, 2013). Motiverande 

samtal är en del av den personcentrerade vården. De livsförändringar patienten står framför 

kan ge individuella hinder och bekymmer som kan sänka motivationen för fortsatt 

behandling. Med försiktig vägledning och feedback bör sjuksköterskan fungera som en 

jämställd coach där individen kan tala om sina problem och själv komma till insikt om fortsatt 

förändring som individen själv tycker är acceptabelt (Klang Söderkvist, 2013). 

Personcentrerad omvårdnad bör vara en del av omvårdnaden för att undvika hinder som kan 

finnas i mötet med barnet samt för att skapa en positiv livsstilsförändring (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016). Omvårdnadsåtgärder skall på ett ändamålsenligt sätt anpassas 

till barnet. Individuellt anpassad information skall ges om hälsotillståndet och om den vård 

och behandling som finns (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1984:763). 

I  litteraturstudien framkom exempelvis att interventionsgrupper delades in efter ålder, för att 

sedan anpassa undervisningen efter barnet (Weigel et al., 2008). Den personcentrerade 

informationen leder även till att patienten får ett större ansvar, och skapar ett ömsesidigt 

förtroende mellan barn och sjuksköterska (Sellgren, 2014). International Council of Nurses 

(ICN) etiska kod understödjer att information som sjuksköterskan ansvarar för bör ges på ett 

korrekt, tillräckligt, lämpligt och kulturellt anpassat sätt för att individen ska kunna vara 

delaktig och ge samtycke eller avstå från vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Författarna av litteraturstudien anser att det är av vikt att inte undanhålla information utan 

istället anpassa informationen och inkludera både barn och familjer till att vara delaktiga i den 

egna vården. Barn är vanligtvis inte en bestämmande aktör men det är viktigt att inkludera 

barnet i vården då det kan glömmas bort. Sjuksköterskor bör förmedla samt visa förståelse för 

att viktnedgången är individuell, kan vara svår och ta tid.  Det kan även vara betydelsefullt att 

betona barnets framsteg.  
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För en personcentrerad omvårdnad bör bedömning av övervikt och fetma ske i samverkan 

med varje enskilt barn som är överviktigt eller har fetma, för att diskutera och komma överens 

om vad som är ohälsosamt. I samråd med patienten bör exempelvis BMI diskuteras då ett 

barn med mycket muskler som är hälsosamt kan ha ett BMI över 25, samtidigt som ett 

ohälsosamt barn med fetmarelaterade sjukdomar kan ha BMI under 25. Att endast förlita sig 

på BMI kan därför vara missvisande. Därför är midjemått, kroppsfördelning och eventuella 

risker viktiga delar att diskutera i mötet med barnen (Lönnqvist, 2007). Anledning till att inte 

enbart förlita sig på BMI är att viktminskningen bara är en del av fettförminskningen. Det är 

en viktig faktor att tänka på vid val av behandling eller omvårdnadsåtgärd, eftersom det kan 

vara så att ett barn som ändrat till en hälsosam livsstil ändå inte går ner i vikt på grund av den 

kompensatoriska muskelmassan som ökar (Hemmingsson, 2007).   

I litteraturstudien resultat ges stödjande samtal till familjer som en del av interventionen i 

studierna. Stödjande samtal ges för att familjen i sin tur ska kunna stötta barnet (Burrows et 

al., 2008; Coppins et al., 2011; Larsen et al., 2015; Li et al., 2014; Niederer et al. 2012; 

Wiegel et al., 2008; Wong & Cheng, 2013). Familjen beskrivs vara den som har det 

huvudsakliga ansvaret för sitt barns viktnedgång eftersom föräldrarna är de som bestämmer 

över maten och som kan sätta regler för barnen i hemmet. Nyckeln till problemet är familjens 

förståelse om övervikt och fetma och deras stöd till barnen, genom att bland annat sluta äta 

snabbmat och färdiglagad mat (Walker, Strong, Atchinson, Saunders & Abbot, 2007). 

Stödjande samtal är en ständigt pågående process i omvårdnaden och en konkret plan där 

förändring och förbättring bör dokumenteras. För att få en förändring bör små förändringar 

presenteras så att de känns möjliga att genomföra (Melin, 2007). Information om hälsosam 

livsstil är en förutsättning för bättre och hälsosammare livsstil i praktiken. Utbildning om 

hälsosamma vanor kan exempelvis vara vilka mängder och proportioner maten ska ha 

(Larsson & Lindroos, 2007). Sjuksköterskor var oroliga för att äventyra sin relation med 

föräldrarna genom att berätta för dem om deras barns problem (Walker, Strong, Atchinson, 

Saunders & Abbot, 2007). Det är därför viktigt att närma sig familjen med försiktighet och 

visa respekt (Flodmark et al., 2007). En familjecentrerad omvårdnad är därför viktig där hela 

familjen involveras i diskussion och där patienten och anhöriga ses som en helhet (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2014). Av egen åsikt anses det därför viktigt att informationen ges på 

ett stödjande och öppet vis på ett professionellt sätt som sjuksköterska.  

Viktiga komponenter för att hantera och förebygga övervikt och fetma hos barn är skola, 

kommunala förvaltningar, myndigheter, industri och media. Det finns däremot en negativ 

samhällsnorm som sätter press på flickor och som ökar deras motivation till att minska i vikt. 

Skolan har i uppgift att bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete till alla skolbarn, 

men skolsköterskan har sällan möjligheter till att bedriva hälsoarbete (Flodmark et al., 2007). 

Industriernas marknadsföring om snabbmat och läsk är större än marknadsföringen om 

hälsosam livsstil från myndigheter. Media i form av exempelvis reklam påverkar människor 

och speciellt barn (Rössner, 2007). Författarna anser att det är en central del att som 

sjuksköterska förmedla samhällets negativa press och inverkan och motivera individen till att 

kämpa för sitt eget välmående och sin hälsa. 

Ett etiskt dilemma som sjuksköterskor kan stöta på är att övervikt och fetma kan vara ett 

känsligt ämne för barnet. Som sjuksköterska är det viktigt att förstå det, då övervikten kan 

vara starkt förknippat till identiteten (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Författarna i 

litteraturstudien anser att sjuksköterskan bör tänka på sin egen attityd gentemot individer med 
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övervikt och fetma i allmänhet men även specifikt för barn för att kunna ge den bästa vården. 

Det kan vara ett hinder på vägen om barnet inte är mottaglig för samarbete och inte heller 

anser sig leva ohälsosamt eller ha fetma eller övervikt. Svensk sjuksköterskeförening (2014) 

menar att sjuksköterskan har ett ansvar att ge lämplig information och utbilda om risker som 

kan medföras i samband med den ohälsosamma livsstilen (ibid.). Individens tankar och åsikter 

skall vara i fokus och tillsammans med barnet kan en bättre planering eftersträvas (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Författarna anser att sjuksköterskan inte ska skrämma, kränka 

eller skuldbelägga barn och familj på grund av barns övervikt eller fetma, utan istället skapa 

en god och öppen relation samt uppmuntra till livsstilsförändringar. 

6 Slutsats 

Litteraturstudiens slutsats är att en kombination av omvårdnadsåtgärder leder till positiva 

effekter i behandlingen av övervikt och fetma hos barn. Sjuksköterskan bör erbjuda 

omvårdnadsåtgärderna: hälsoutbildning och motiverande och stödjande samtal, med eller utan 

fysisk aktivitet. Omvårdnadsåtgärderna bör vara personcentrerade eftersom att alla barn är 

och utvecklas olika. Litteraturstudien har även visat att familjen är en viktig aktör och att 

sjuksköterskan bör göra dem delaktiga i behandlingen genom att stödja och informera dem. 

6.1 Kliniska implikationer  

Övervikt och fetma bland barn är ett växande problem i Sverige och kan påträffas inom 

vården. Sjuksköterskor behöver  utbildning om ämnet och det behövs implementeras inom 

alla vårdinstanser. Det är viktigt att sjuksköterskan vågar tar sig an problemet och har 

kompetens inom området. Barns utveckling är individuell och därmed ska sjuksköterskan 

tillsammans med barnen och deras familjer skapa mål anpassat efter barnet. Ett samarbete 

med skola och andra verksamheter i samhället kan hjälpa till att nå alla barn, öka förståelsen 

och bidra till att motverka mobbning, övervikt och fetma. 

6.2 Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är sjuksköterskors upplevelser vid behandling av övervikt och 

fetma hos barn samt mötet med familjemedlemmar till barnen. Det skulle även vara intressant 

med vidare forskning om sjuksköterskors erfarenheter av de mest effektiva 

omvårdnadsåtgärderna. 
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Författare, 

artikeltitel, 

tidskrift & land 

Syfte Metod & Design  Värdering  Resultat 

Burrows, T., 

Warren, J. M., 

Baur, L. A., & 

Collins, C. E. 

(2008). Impact of 

a child obesity 

intervention on 

dietary intake 

and behaviors. 

International 

Journal of 

Obesity, 32 (10), 

1481–1488.  

 

Australien  

 

Att beskriva 

kostvanor och mat-

beteende ändringar 

för alla barn som är 

med i HIKCUPS 

studien. Förstudier 

har gjorts och en 

uppföljning efter 6 

och 12 månader 

gjordes för att 

beskriva de bäst 

lämpade 

kostvanorna som 

används i studien.  

 

Design: Randomiserad kontrollerad studie.  

Inklusionskriterier: Barn 5 till 9 år, övervikt/fetma och 

förälder/vårdnadshavare som villigt kunde närvara på 

grupputbildning.  

Exklusionskriterier: Medicinska läkemedel som påverkar vikt 

och barn som nått puberteten.  

Urval: Urvalet rekryterades genom nyhetsbrev i skolan. En 

överenskommelse med föräldrar per telefon gjordes och 165 

barn rekryterades. Bortfallet var 5 barn.  

Population: 160 deltagare, 58% flickor och 42% pojkar med 

medelålder på 8 år.   

Datainsamlingsmetod: Genom regelbundna telefonsamtal 

fördes protokoll, fetma-dagbok, m.m. Deltagarna delades in i 

tre grupper där varje grupp blev tilldelad behandlingsprogram. 

Information om kost och näring tilldelades innan 

interventionerna började. Första interventionsgruppen (Grupp 

1) fick behandling, fick råd om matbeteenden samt tips på 

bättre kvalité av mat. Andra gruppens (grupp 2) behandling var 

ett program med fysisk aktivitet. Den tredje 

interventionsgruppen (grupp 3) fick en kombination av de två 

ovanstående programmen.  

Analysmetod: Statistisk analys.  

 

 

 

 

 

Styrkor: 

Studien har ett 

tydligt beskrivet 

syfte och 

metoddel. Litet 

bortfall.  

 

Svagheter:  

Bortfallet 

diskuterades och 

analyserades inte.  

Generaliserbarhet 

diskuterades inte.  

 

Värdering:  

Medel kvalitet  

 

 

 

 

 

 

Alla interventionsgrupperna 

uppnådde en signifikant 

skillnad i kostintaget. Där 

familjerna under studien fått 

en större förståelse för mat 

och kunde applicera det i sin 

vardag.  

Däremot visade grupp 2 och 

grupp 3 har visat större effekt 

på kostvanorna och 

minskning i vikt än i grupp 1.  

Grupp 1 hade minskat intag 

på fett från 94 till 76gram. 

Grupp 2 från 90 till 73 gram 

och grupp tre 86 till 71 gram. 

Alla effekter jämfördes från 

första mätningstillfället till 

och med ett år fram.  

 

  

 



   

 
 

Författare, 

artikeltitel, tidskrift 

& land 

Syfte Metod & Design  Värdering  Resultat 

Coppins, D. F., 

Margetts, B. M., Fa, J. 

L., Brown, M., Garrett, 

F., & Huelin, S. 

(2011). Effectiveness 

of a multi-disciplinary 

family-based 

programme for 

treating childhood 

obesity. European 

Journal of Clinical 

Nutrition, 65(8), 903-

9.  

 

Storbritannien 

   

 

Syftet är att 

avgöra om en 

flerkomponent 

familjefokuserad 

utbildningspaket 

är effektivare än 

en kontrollgrupp 

på en väntelista 

för att behandla 

övervikt och 

fetma.   

 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

Inklusionskriterier: Barn 6-14 år, BMI över 91:a 

percentilen, förståndshandikappade inkluderades om 

de kunde vara med i interventionerna.   

Exklusionskriterier: Barn med medicinska problem 

som påverkar fysisk aktivitet.  

Urval: Urvalet rekryterades från hänvisningar av 

hälso- och sjukvårdspersonal och vissa deltagare 

anmälde sig självmant efter annonsering av studien. 15 

deltagare hoppade av från studien.  

Population: Deltagarna bestod av 65 barn. Barn av 

båda könen mellan 6 till 14 år samt deras syskon och 

föräldrar/vårdnadshavare inkluderades.  

Medelålder för den ena gruppen var avrundat 11 år och 

för den andra gruppen 10 år.  

Datainsamling: Deltagarna blev indelade i två 

grupper, första gruppen kallades för 

intervention/kontrollgrupp (I/C), och andra gruppen 

kontroll/intervention grupp (C/I). Gruppen (I/C) utför 

en intervention för att sedan bli kontrollgrupp och 

gruppen (C/I) är först kontrollgrupp och fick sedan 

intervention. När grupperna blir kontrollgrupp 

observerades de på samma sätt, men utförde ingen 

intervention. Interventionen gjordes genom en 

workshop och delades ut av dietist och instruktörer 

medan de blev observerade. Även två fysiska 

aktivitetslektioner i veckan gjordes.  

Analysmetod: Statistisk analys.  

 

Styrkor: 

Den hade både ett 

syfte och en hypotes. 

Interventionen och 

resultatet var tydligt 

beskrivet.  

 

Svagheter: 

Urvalets storlek hade 

inte bestämts i 

förhand. 

Sjukvårdspersonal 

hänvisade till relevanta 

deltagare och deltagare 

anmälde sig själva. 

Det står dåligt 

beskrivet vad som 

hände med bortfallet 

och de har inte använt 

en analysmodell för 

bortfallet.  

 

Värdering:  

Hög kvalitet. 

De överviktiga barnen   

Fick ett reducerat BMI 

värde i båda grupperna 

under 

interventionsperioden. 

BMI värdet minskade 

ännu mer med tiden 

under hela studien. I 

slutet av studien hade 

barnens BMI minskat 

signifikant i båda 

grupperna. 

Gruppen (I/C) hade till 

skillnad från (C/I) en 

minskning på 6 kg under 

första året. Resultat 

visade att kost och fysisk 

aktivitet hade en inverkan 

i deras viktnedgång.  

När båda grupperna fick 

intervention visades en 

viktnedgång på 

utfallsmåttet BMI SDS.  

  



   

 
 

Författare, artikel 

titel, tidskrift & 

land 

Syfte Metod & design Värdering Resultat 

Larsen, L. M., 

Hertel1, N. T., 

Mølgaard, C., 

Christensen, R. D., 

Husby, S., & 

Jarbøl, D. E. 

(2015). Early 

intervention for 

childhood 

overweight: A 

randomized trial in 

general practice. 

Scandinavian 

Journal of Primary 

Health Care, 33(3), 

184-190. 

 

Danmark  

Syftet med studien 

var att jämföra 

effekter utifrån två 

interventionsmodell

er för barn med 

övervikt eller fetma 

och deras familjer. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

Inklusionskriterier: Övervikt, barn mellan 5 till 9 år, 

dansktalande familjer. 

Exklusionskriterier: Tidigare eller nuvarande 

deltagande i projekt som involverar övervikt och 

fetma, mental eller fysisk funktionsnedsättning, 

endokrin fetma och tecken på tidig pubertet.  

Urval: En randomiserad prospektiv uttagning från 60 

olika allmänna praktiker till studien uppnådde power. 

Deltagarna fördelades sedan till två olika 

interventionsgrupper (Modell 1 och Modell 2). 

Bortfall på 54 deltagare under studiens två år.     

Population: 80 barn med sina familjer, 52 Flickor 

och 28 pojkar, medelålder i modell 1 var 6,3 år och 

modell 2 var 6,1 och medelvärde på BMI z-score 

(BMI utifrån deras ålder och kön) i modell 1 var 2,79 

och i modell 2 var 2,88. Det var 35 deltagare i modell 

1 och 45 deltagare i modell 2. 

Datainsamlingsmetod: I modell 1 fick deltagarna 

information varje månad om livsstil, kost och fysisk 

aktivitet under det första året. Andra året var 

informationen varannan månad, deltagarna fick även 

litteratur. Modell 2 är som modell 1, tillagt med tre 

utbildningsprogram för grupper om 2-5 familjer. 

Utbildningsprogrammen var vid studiestart efter två 

månader och efter ett år, samma ämnen som i modell 

ett men även inspiration.  

Analysmetod: Statistisk analys.  

Styrkor: Tydligt 

beskrivet urval, 

interventioner och 

randomiserings-

process. Studien 

urvalsstorlek 

fastställdes efter en 

powerberäkning. 

En relevant 

diskussion om 

bortfall. 

 

Svagheter: Ett stort 

bortfall, mer än 

förväntat i power 

beräkningarna.  

 

Värdering: Hög 

kvalitet. 

 

Ingen signifikant skillnad 

kunde ses mellan de två 

grupperna i förändringen 

av BMI z-score. Men en 

signifikant sänkning 

kunde på BMI z-score ses 

i båda grupperna. Modell 

1 visade ett 

sänkningsmedelvärde på 

0.20 och modell 2 hade ett 

sänkningsmedelvärde på 

0.26. 

Inget samband kunde 

hittas mellan BMI i 

baslinjen, varaktigheten av 

deltagandet och antal 

informationsmöten 

jämfört med förändringar 

av BMI z-score. Ett mått 

på midjemått delat på 

längden i modell 1 sjönk 

på ett medelvärde på 

0.014 och i modell 2 på 

0.004.  

 



   

 
 

Författare, 

artikel titel, 

tidskrift & land 

Syfte Metod & design Värdering Resultat 

Li, X-H., Lin, S., 

Guo, H., Huang, 

Y., Wu, L., 

Zhang, Z., Ma, 

J., & Wang H-J. 

(2014). 

Effectiveness of 

a school-based 

physical activity 

intervention on 

obesity in school 

children: a 

nonrandomized 

controlled trial. 

BMC Public 

Health, 

14(1282), 1-12. 

 

Kina 

Syftet av studien 

är att utvärdera 

effekterna av en 

skolbaserad 

fysisk aktivitets 

intervention i 

tolv veckor för 

barn med fetma 

och relaterade 

hälsoeffekter hos 

skolbarn.   

 

Design: Kvasiexperimentell studie med en 

kontrollgrupp utan randomisering. 

Inklusionskriterier: Barn i klass 2 till 5 i grundskolan 

och klass 1 till 2 i mellanstadiet, ha fått information. 

Exlusionskriterier: Har eller har haft en historia om 

kardiovaskulära och metabola sjukdomar, astma eller 

har funktionshinder.  

Urval: Fyra offentliga skolor valdes, två av dem 

införde implementeringen och de andra två blev 

kontroll. Bortfall på 88 deltagare (9,6 %). 

Population: 921 deltagare mellan sju till femton år, 

medelålder var 10.4 år, 489 var pojkar och 432 var 

flickor. Medelvärde på BMI var 19.59, totalt var 339 

deltagare överviktiga eller hade fetma. Deltagarna i 

interventionsgruppen var 388 barn och kontrollgruppen 

var 533 barn. 

Datainsamlingsmetod: Interventionsgruppen och deras 

föräldrar deltog i hälsoutbildning (3 föreläsningar) som 

var om orsaker och risker för fetma hos barn, BMI, kost 

och fysisk aktivitet. Föräldrar uppmuntrades även till 

att stödja barnen. Interventionsgruppen deltog även i 

fysisk aktivitet genom ökad idrott i skolan(45 min 

x3/vecka), delta i annan fysisk aktivitet på rast och 

fysisk aktivitet i hemmet (60 min/dag i hemmet). 

Kontrollgruppen fick ingen intervention. 

Analysmetod: Statistisk analys.  

Styrkor: Stort 

urval, litet 

bortfall. Tydlig 

beskrivning av 

intervention och 

datainsamling. 

Power har 

uppnåtts. 

Svagheter: 

Andelen barn 

med övervikt och 

fetma var liten, i 

jämförelse med 

normalviktiga i 

studien.   

 

Värdering: Hög 

kvalitet. 

 

En signifikant minskning av BMI 

kunde ses i interventionsgruppen 

med 0,02 i jämförelse med 

kontrollgruppen som visade en 

ökning av BMI med 0,41. 

Prevalensen av övervikt och fetma 

minskade i interventionsgruppen 

med 2,3% och ökade med 1,7% i 

kontrollgruppen, men skillnaderna 

var inte signifikanta. Jämfört med 

varandra finns en signifikant skillnad 

på incidensen av övervikt och fetma. 

Regression till övervikt och fetma 

från normalvikt hos barnen visade 

sig högre i interventionsgruppen men 

inte signifikant till skillnad från 

kontrollgruppen. 

Av de sekundära utfallsmåtten kunde 

en signifikant skillnad mellan 

grupperna i koppsfettmätning ses 

(olika områden på kropp) men ingen 

signifikant skillnad på midjemått och 

lipidvärden(blodfetter) mellan 

grupperna. Interventionsgruppen 

hade en signifikant sänkning i glukos 

och en ökad duration av måttlig till 

kraftig fysisk aktivitet men inte 

kontrollgruppen.  

 

 



   

 
 

Författare, 

artikeltitel, 

tidskrift & land 

Syfte Metod & Design  Värdering  Resultat 

Niederer, I., Bürgi, 

F., Ebenegger, V., 

Marques-Vidal, P., 

Schindler, C., 

Nydegger, A., 

Kriemler, S., & 

Puder, J. J. (2012). 

Effects of a 

Lifestyle 

Intervention on 

Adiposity and 

Fitness in 

Overweight or 

Low Fit 

Preschoolers 

(Ballabeina). 

Obesity 21 (3), 

E287-E293. 

 

Schweiz 

Syftet var att 

undersöka om 

interventionen var 

lika effektiv hos 

överviktiga barn 

(≥90 nationell 

percentil) och/ eller 

hos barn som har 

dålig kondition 

(lägsta kön- och 

ålders justerade 

kvartilen av 

aerobisk aktivitet) 

jämfört med 

normalvikt och 

normala passform.    

Design: Kluster randomiserad kontrollerad studie.   

Inklusionskriterier: Barn som går på förskolan där 

>40% av urvalet ska vara migrerande barn (migrerande 

status definieras som minst en förälder är född utanför 

Schweiz).  

Exklusionskriterier: Inga deltagande i andra 

förebyggande studier.  

Urval: Valdes utifrån 40 randomiserat valda skolor. 

Det fanns ett bortfall på 27 barn på grund av att de 

flyttat.   

Population: Totalt 1265 barn i förskoleklass med 

åldern fyra till sex år och med medelåldern 5,2. 

Ungefärligt fördelat mellan både killar och tjejer.  

Datainsamlingsmetod: Det fanns två grupper där 

varje grupp hade en intervention och kontrollgrupp. De 

två olika huvudgrupperna hade olika utfallsmått, BMI 

och kondition. BMI-gruppen (Grupp 1) hade 

normalviktiga och överviktiga deltagare. 

Konditionsgruppen (Grupp 2) hade deltagare med låg 

passform och normalpassform. Interventionsgrupperna 

hade 45 minuters fysisk aktivitet fyra gånger i veckan 

som sattes in i schemat i skolan. Interventionen gick ut 

på att utföra fysisk aktivitet, och fick hälsoutbildning 

om nutrition på roliga anpassade sätt för barn. 

Kontrollgrupperna fick ingen intervention, de fortsatte 

att följa skolans läroplan där 45 minuter aktivitet i 

veckan ingick.  

Analysmetod: Statistisk analys.  

Styrkor:  

Studien har en 

välbeskriven 

metoddel, resultat 

och diskussion. Det 

är en blindad studie. 

Studiens 

urvalsstorlek var stor 

och omfattande. 

Eventuella risker i 

deras studie 

diskuteras tydligt. 

Bortfallet var litet 

procentandel i 

studien. 

 

Svagheter: 

Bortfallet 

diskuterades inte. 

Shuttle run som var 

en del av den fysiska 

aktiviteten var 

egentligen inte 

anpassad för fem 

åringar.  

 

Värdering:  

Hög kvalitet. 

I grupp 1 som hade fått 

intervention påvisade att 

överviktiga visat på en 

minskad signifikant effekt i 

höftmått. Ingen signifikant 

effekt sågs i BMI eller i 

kroppsfettsmätning  

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

Författare, 

artikel titel, 

tidskrift & land 

Syfte Metod & design Värdering Resultat 

Vanhelst, J., 

Béghin, L., 

Fardy, P. S., 

Bui-Xuan, G., & 

Mikulovic, J. 

(2012). A 

conative 

educational 

model for an 

intervention 

program in 

obese youth. 

BMC Public 

Health, 12(416), 

1-5.  

 

Frankrike 

Syfte med studien 

var att utvärdera 

förändringar i 

BMI, förmåga att 

utföra sport 

aktiviteter, 

beteende i 

klassrummet och 

akademisk 

prestanda efter ett 

år av en hälso-

välmående 

interventions 

program hos 

ungdomar med 

fetma. 

Design: Kvasiexperimentell studie utan kontrollgrupp och 

randomisering. 

Inklusionskriterier: BMI över 97:e percentilen, sju till sjutton år, 

normal tillväxt och normal psykomotorisk utveckling. 

Exklusionskriterier: Genetisk övervikt. 

Urval: Rekryterades av två pediatriker från den medicinska 

gemenskapen av Dunkerque. Inget bortfall.  

Population: Totalt 37 deltagare, 19 flickor och 18 var pojkar. 

Flickor medelålder var 12,7 år, pojkarna hade 12,2 i medelålder. 

Medelvärdet på BMI för flickor var 31,1. och pojkars var 31,3.  

Datainsamlingsmetod: 

Alla 37 deltagarna ingick i interventionsprogrammet CEMHaVI. 

Studiens syfte förklarades tydligt innan interventionen påbörjades. 

CEMHaVI gav deltagarna var tredje månad en timmes 

hälsoutbildning och fysisk aktivitet två timmar i veckan med hjälp 

av en modell, Conative Educational Model. Hälsoutbildningen utgår 

från en manual, Physical Activity Teenage Health med övningar 

(muntliga och skriftliga) om hjärtat, fysisk aktivitet, kost, stress och 

sömn. Den fysiska aktiviteten anpassades efter varje deltagare 

utefter de stadie de befinner sig utifrån en konativ utbildnings 

modell.  

Analysmetod: Statistisk analys.  

Styrkor: Tydlig 

beskrivning av urvalet 

och 

datainsamling/mätning 

samt tydlig beskrivning 

av interventionerna. 

Inget bortfall. 

 

Svagheter: 

Diskussionen är liten 

och eventuella bias eller 

generaliserbarheten är 

otydlig. Det är en 

pilotstudie och har inte 

många deltagare. 

 

 

Värdering: Medel 

kvalitet. 

 

 

Signifikanta skillnader 

på BMI z-score (BMI 

utifrån deras ålder och 

kön), förmåga att 

utföra sport 

aktiviteter, beteende i 

klassrum. Teoretisk 

prestation ökade men 

var inte signifikant. 

 

Medelvärde på BMI 

z- score har sänkts 

från 5 till 4.5. 

Medelvärde på 

förmåga att utföra 

sport (lagsport och 

sporter som har nät) 

ökade från skala 1.3 

till 3. Medelvärde på 

självkänsla ökade 

positivt från 6,2 till 9. 

Självutvärdering av 

teoretisk prestation  

från 9,1 till 12,4 och 

förmåga att arbeta 

ensam från 9.4 till 

12.4 (beteende i 

klassrum) 

Ingen signifikant 

skillnad sågs i 

teoretisk prestanda i 

klassen. 



   

 
 

Författare, 

artikel titel, 

tidskrift & land 

Syfte Metod & design Värdering Resultat 

Weigel, C., 

Kokocinski, K., 

Lederer, P., 

Dötsch, J., 

Rascher, W., & 

Knerr, I. (2008). 

Childhood 

Obesity: Concept, 

Feasibility, and 

Interim 

Results of a Local 

Group-based, 

Long-term 

Treatment 

Program. Journal 

of Nutrition 

Education and 

Behavior, 40(6), 

369-373.  

 

Tyskland 

Syftet med studien 

vara att undersöka 

genomförbarheten 

och acceptansen av 

långtids polikliniskt 

program för barn och 

ungdomar med 

fetma. Samt jämföra 

standardiserade BMI 

värdet vid noll, sex 

och tolv månader och 

andra mellantida 

utfall från 

interventionsgruppen 

och kontrollgruppen. 

 

Design: Randomiserad kontrollerad studie.  

Inklusionskriterier: BMI på mer en 90:e 

percentilen (övervikt) eller BMI på mer en 97:e 

percentilen (fetma) eller BMI på mer en 99,5:e 

percentilen (extrem fetma) och vara mellan sju till 

femton år.  

Exklusionskriterier: Finns inga.  

Urval: Deltagare rekryterades av barnläkare och 

via lokala tidningsblad och randomiserades sedan 

till intervention och kontrollgruppen. I varje grupp 

delades de in i ytterligare tre grupper utefter ålder 

(7-8 år, 9-10 år och 11-15 år). 7 bortfall, en från 

interventionsgruppen och sex från 

kontrollgruppen. 

Population: 73 deltagare, medelålder på 11.2 år, 

40 flickor och 33 pojkar. BMI medelvärde på 

cirka 27 i interventionsgruppen och 30 i 

kontrollgruppen. Interventionsgruppen var 37 

barn och kontrollgruppen var 36 barn. 

Datainsamlingsmetod: Interventionsgruppen 

ingick i ett 1 års program om hälsoutbildning om 

näringslära och copingstrategier (exempelvis 

hantera sina kostvanor) samt fysiska aktiviteter, 

två gånger per vecka samt hade de föräldramöten 

varje månad för att inge stöd och ge möjlighet att 

diskutera. Kontrollgruppen fick vid månad 0 och 

6, skriftlig terapeutiska råd av läkare från 

öppenvården.  

Analysmetod: Statistisk analys.  

 

Styrkor: Tydlig 

beskrivning av 

intervention i 

interventionsgruppe

n och 

kontrollgruppen. 

Litet bortfall. 

Tydlig beskrivning 

av utfallsmått 

datainsamling och 

analysmetod.  

 

Svagheter: 

Otydligt syfte.  

 

Värdering: Medel 

kvalitet. 

Efter ett år visade en signifikant 

sänkning av BMI och BMI z-

score (BMI utifrån deras ålder 

och kön) i interventionsgruppen. 

BMI z score sjönk med 0. 34 från 

+2.24 till +1.9, guppens 

medelvärde i BMI sjönk 1.5 

kilometer per kvadrat. I 

kontrollgruppen fanns en ökning 

i BMI och BMI z score. 

Medelvärdet på fettmassa sjönk 

medan muskelmassa ökade i 

interventionsgruppen. Systoliska 

blodtrycket sjönk i 

interventionsgruppen. 

I kontrollgruppen sågs ingen 

signifikant förbättring av några 

statistiska parametrar. 

Triglycerider, totalt kolesterol, 

diastoliskt blodtryck, urinsyra, 

HDL kolesterol, leverprov 

(ALAT och ASAT, TSH), 

kortisol och hjärtfrekvens hade 

ingen signifikant förändring hos 

alla deltagare. 

 

 



   

 
 

Författare, 

artikeltitel, tidskrift 

& land 

Syfte Metod & Design  Värdering  Resultat 

Wong, E. MY, & 

Cheng, M. MH. 

(2013). Effects of 

motivational 

interviewing to 

promote weight loss in 

obese children. 

Journal of clinical 

nursing, 22 (17-18), 

2519–2530.  

 

Kina  

 

 

Att bedöma effekten 

av motiverande 

samtal för barn med 

fetma samt telefon 

konsultation för 

föräldrar för att 

främja viktminskning 

hos barn med fetma.  

 

Design: Pre-post kvasiexperimentell design. 

Inklusionskriterier: Deltagarna har fetma, 

inga allvarliga mat-allergier, specifika 

matrestriktioner, oförmåga att vara fysisk 

aktiv, samt att barnen och deras föräldrar ska 

ge samtycke.  

Exklusionskriterier: utvecklingsstörningar, 

känd ätstörning, kronisk sjukdom, 

psykologiska störningar, eller barn som 

regelbundet tar läkemedel.  

Urval: Urvalet rekryterades från fyra skolor i 

klass fem och sex.  

Population: Antalet var 185 barn av båda 

könen (p=124, f=61). Barnens ålder var 

mellan nio till tio.  

Datainsamling: Med hjälp av schemalagd 

fysisk aktivitet i skolorna har deltagarnas 

lärare observerat och screenat dem. 

Interventionerna delades på två grupper (MI 

och MI+) där MI endast fick motiverande 

samtal som åtgärd, och MI+ fick motiverande 

samtal samt att deras föräldrar fick fem 

telefonrådgivningssamtal. En kontrollgrupp 

fanns där BMI mätningar togs i början samt i 

slutet av studien, men ingen intervention 

gjordes.  

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor:  

Studiens syfte och metod 

var noggrant beskrivet.  

 

Svagheter:  

Bortfallet beskrivs inte. 

Eventuella bias diskuteras 

inte heller i diskussionen. 

 

Värdering:  

Hög kvalitet. 

I de båda grupperna (MI och 

MI+) har en signifikant 

förbättring hittats i matvanor 

och har lett till ökad fysisk 

aktivitet.  

 

Båda grupperna visade att 

motiverande samtal givit 

positiv effekt till barnens 

attityd för viktminskning.  

Antopometriska värden var 

lägre i båda grupperna. I 

gruppen MI sjönk BMI från 

23 till 22 och MI+ från 23 

till 22 och i kontrollgruppen 

24 till 25. Det har även 

visats att den fysiska nivån 

blev högre hos 

interventionsgrupperna.  

 

 

 


