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Sammanfattning 

Mer än 200 miljoner barn i skolåldern är överviktiga. I skolan har skolsköterskan en viktig 

uppgift att identifiera barn med övervikt i ett tidigt skede. Syftet med litteraturstudien var att 

beskriva skolsköterskans möjligheter och begränsningar i det hälsofrämjande arbetet gällande 

övervikt och fetma hos skolbarn i åldern 6-12. Metoden var systematisk litteraturstudie med 

deduktiv ansats. Studien innefattade 13 artiklar som analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Den salutogena modellen användes som teorianknytning. Resultatet visade 

att skolsköterskan möter både möjligheter och begränsningar i det dagliga hälsofrämjande 

arbetet. Det gällde i samarbetet mellan samhälle, skolledning, lärare och familj. 

Skolsköterskans egna erfarenheter och personliga uppfattning sågs både en möjlighet och en 

begränsning i det hälsofrämjande arbetet. Slutsatsen är att litteraturstudien belyser 

komplexiteten i skolsköterskans möjligheter och begränsningar i det hälsofrämjande arbetet 

och att den salutogena modellen kan ha en betydande roll. 

Nyckelord: övervikt, fetma, skolsköterska, hälsofrämjande.



 

 

Abstract 

More than 200 million children in school age are overweight. The school nurse has an 

important task in school to identify children with overweight in early stage. The aim of this 

study was to describe the school nurses’ possibilities and barriers in the health promotion 

work with overweight and obesity among school children in age 6-12. The method was a 

systematic literature study with a deductive approach. The study included 13 articles and were 

analyzed using qualitative content analysis. The salutogenic model was used as theoretical 

approach. The results showed that the school nurse meets both possibilities and barriers in 

the daily health promotion work. It came to cooperation with community, school 

management, teachers and family. The school nurses’ own experiences and personal 

perceptions were observed as both a possibility and barrier in the health promotion work. The 

conclusion is that the literature study serves to highlight the complexity in the school nurses’ 

possibilities and barriers in the health promotion work and to addressing the basis of the 

salutogenic model.  

Keyword: overweight, obesity, school nurse, health promotion.  
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1. Introduktion 

Både nationellt och internationellt sett är det ett ökande problem vad gäller prevalensen av 

övervikt och fetma bland barn. I skolan finns en stor möjlighet och utmaning att möta barn 

och arbeta hälsofrämjande. Författarna till litteraturstudien ville beskriva hur 

sjuksköterskans hälsofrämjande arbete gällande övervikt och fetma ser ut inom 

skolhälsovården.  

 

1. 1 Den globala fetmaepidemin  

Övervikt och fetma är idag ett stort hälsoproblem bland barn i alla åldrar (Folkhälsoinstitutet 

[FHI], 2012). Det talas om en global fetmaepidemi som börjat i västvärlden och som numera 

även är ett stort problem i utvecklingsländer (Moëll & Gustafsson, 2011). Övervikt och fetma 

är den femte ledande risken för dödlighet globalt sett. Fetmaepidemin drabbar alla åldrar och 

folkslag, båda könen och alla samhällsklasser. Mer än 200 miljoner barn över hela världen i 

skolåldern är överviktiga vilket gör dem till den första generationen som riskerar att dö före 

sina föräldrar (World Health Organization [WHO], 2012a). FHI (2012) belyser att barn i 

Sverige idag är betydligt mulligare jämfört med hur barn var på 1960 och 1970-talet, vilket är 

något som kan leda till att barn som befinner sig i riskzonen till övervikt riskerar att missas 

(a.a.). De senaste 20 åren har andelen barn med fetma ökat från 1 till 4 procent och idag har 

vart femte skolbarn övervikt (Moëll & Gustafsson, 2011). Bland barn i 6-7 årsålder med 

övervikt växer åtta av tio upp till överviktiga tonåringar och vuxna (Hjern, 2009). Kostnader 

för övervikt i samhället uppskattades till 16 miljarder kronor år 2003 (Börjesson Munk, 

2008). 

 

WHO definierar övervikt och fetma som onormal och överdriven fettmängd som kan 

försämra hälsan (WHO, 2012b). Fetma räknas som en kronisk sjukdom (Marcus, 2007; Moëll 

& Gustafsson, 2011). Body mass index (BMI) räknar ut relationen mellan längden och vikten 

och är den vanligaste mätmetoden för att avgöra om vikten är låg, normal eller hög (WHO, 

2012b). Internationellt sett används Iso-BMI hos barn upp till 18 års ålder, och tar hänsyn till 

barnets ålder och kön då vikten ökar med stigande ålder (Moëll & Gustafsson, 2011; Örebro 

läns landsting [ÖLL], 2010).  

 

1. 2 Orsaker och risker med övervikt och fetma 

Den vanligaste orsaken till fetma kommer av en obalans i energiintaget, där intaget av kalorier 

överstiger kaloriförbrukningen (Gottesman, 2003; Marcus, 2007; Moëll & Gustafsson, 2011; 

Quarry-Horn, Evans & Kerrigan, 2003). Det finns en ökad tillgänglighet till billig, energität 

och kolhydratrik snabbmat och portioner har blivit större, läsk dricks som vardagsdryck och 

godisintag sker ofta flera dagar i veckan, vilket ökar risken för övervikt och fetma (Marcus, 

2007; Quarry-Horn et al., 2003). Ofta utesluts frukosten av de med fetma, vilket ökar risken 

för småätandet mellan måltiderna (Marcus, 2007). Med dåliga kostvanor i kombination med 

fysisk inaktivitet ökar risken betydligt att utveckla övervikt eller fetma. Fysisk inaktivitet är 

idag vanligare än tidigare, då både tiden i skolan och fritiden består av mer stillasittande 

aktiviteter vid dator och TV. Snabba transportmedel har ersatt cykling och promenader till 

och från skolan och olika aktiviteter (Gottesman, 2003; Moëll & Gustafsson, 2011).   
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Det finns ett starkt samband mellan låg social klass, låg utbildningsnivå och utveckling av 

övervikt och fetma, även om fetma numera också förekommer i mer väletablerade familjer 

(Cowell Muennich, 2011; Hillman, 2010; Moëll & Gustafsson, 2011).  Likaså ökar risken att 

utveckla fetma bland barn till föräldrar med fetma samt barn födda med hög födelsevikt. Vid 

rökning eller missbruk hos modern under graviditet, med undernäring i fosterstadiet eller det 

första levnadsåret hos barnet, utvecklas en överdriven och snabb viktuppgång hos barnet, 

vilket leder till ökad risk att barnet utvecklar övervikt och fetma (Moëll & Gustafsson, 2011).  

 

Risken att drabbas av följdsjukdomar ökar med BMI-nivån, där ett förhöjt BMI är en stor 

riskfaktor för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, artros och vissa former av cancer 

(Hjern, 2009; Marcus, 2007; WHO, 2012b). Vidare löper barn med fetma en ökad risk att dö i 

förtid som vuxna, drabbas av andningsbesvär, ökad fettinlagring i levern, ortopediska besvär, 

högt blodtryck, gallblåsebesvär samt negativa psykiska effekter (Gottesman, 2003; WHO, 

2012b). Oupptäckt typ 2-diabetes har ökat markant bland unga som en direkt följd av 

ohälsosamma levnadsvanor, vilket i sin tur leder till en betydande ökning av 

senkomplikationer vid mycket tidigare ålder (Quarry-Horn et al., 2003).  

 

1. 3 Hälsofrämjande omvårdnad inom skolhälsovården  

Skolhälsovården möter alla barn från 6 års ålder och arbetet består i att finna tillvägagångssätt 

och rutiner för att möta deras behov. Skolsköterskan är den som har daglig kontakt med elever 

och skolpersonal och blir delaktig i elevens hälsoproblem (Hillman, 2010). Skolhälsovården 

har en viktig uppgift att identifiera skolbarn med övervikt i ett tidigt skede då det föreligger en 

risk att barnet utvecklar fetma (Marcus, 2007; Socialstyrelsen, 2004). Det hälsofrämjande 

arbetet riktar sig till att bevara och främja hälsa med fokus på det friska, och att på individ- 

och gruppnivå förhindra och minska risker för ohälsa samt identifiera tidiga tecken på 

sjukdom. I arbetet använder sig skolsköterskan av bland annat hälsosamtal, hälsoupplysningar 

samt längd- och viktkontroller i skolan (Hillman, 2010; Socialstyrelsen, 2004; ÖLL, 2010).  

 

Enligt 25 §, kap. 2, i SFS 2010:800 ska elever i alla skolor ha tillgång till elevhälsa som ska 

omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Wahlman 

Laurell (2011) beskriver att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande, och 

att den ska bringa förskjutning från risk- till friskfaktorer samt ha insatser riktade mot skolans 

miljö. Grundtanken för elevhälsan är att framhäva behovet av ökad samverkan mellan de 

olika yrkesgrupper som ingår i elevhälsan såsom skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, 

skolkurator och skolpsykolog (a.a.). Elevhälsan står under rektors ledning (Hillman, 2010). 

Enligt 27§, kap. 2, i SFS 2010:800 ska minst tre hälsobesök erbjudas varje elev under 

skoltiden. I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 §, beskrivs riktlinjer för en 

god hälsa och vård på lika villkor. Vården skall bygga på respekt för självbestämmande och 

integritet.  

 

För att arbeta som skolsköterska krävs det en specialistutbildning som distriktssköterska 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008) eller inom skolhälsovård (Riksföreningen för 

skolsköterskor, 2012). Sjuksköterskan inom skolhälsovården har en fördjupad kunskap för att 
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kunna bedriva ett hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå för att möta, 

stödja och förebygga ohälsa och sjukdom. Vidare har sjuksköterskan en förståelse för 

individens och familjens resurser, samt en fördjupad kunskap i människors hälsa. Arbetet ska 

präglas av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt. Sjuksköterskan har bred kunskap för att 

uppmärksamma och rätt agera på förändringar i hälsotillståndet, samt initierar aktivitet och 

träning (Distriktssköterskeföreningen, 2008; Riksföreningen för skolsköterskor, 2012). 

 

1. 4 Problemformulering 

I Sverige har vart femte barn övervikt och 3-5 procent har utvecklat fetma. Barn som har 

övervikt i 6-7 årsåldern förblir ofta överviktiga i tonåren och vidare till vuxen ålder. Det är 

angeläget att arbeta med förebyggande åtgärder för att förhindra att barn utvecklar fetma 

(Börjesson Munk, 2008; Hjern, 2009). Åtgärder behöver sättas in så tidigt som möjligt mot 

barnfetma och fokusera på att förebygga övervikt och därmed öka livskvalitén och antalet 

levnadsår (Howard, 2007; Moëll & Gustafsson, 2011). Samhället är en av aktörerna i att ge 

barnet möjligheter att välja en mer hälsosam livsstil vad gäller både kost och fysisk aktivitet 

(WHO, 2012b). I skolan förväntas skolsköterskan ha en aktiv roll genom förebyggande 

insatser mot fortsatt ökning av övervikt och fetma hos skolbarn (Hillman, 2010). De 

utmaningar som skolsköterskan står inför växer snabbt och läget blir samtidigt allt mer akut 

(Percy, 2006), varför det var av intresse att undersöka hur skolsköterskans hälsofrämjande 

arbete på skolan ser ut i praktiken. 

  

2. Syfte 

Att beskriva skolsköterskans möjligheter och begränsningar i det hälsofrämjande arbetet 

gällande övervikt och fetma hos skolbarn i åldern 6-12.  

 

3. Metod 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Ett systematiskt förhållningssätt 

innebar att data inhämtades, organiserades och bearbetades stegvis. För insamling av data till 

litteraturstudien användes Polit & Becks (2012) flödesschema. Författarna utgick från en 

deduktiv ansats inför litteraturstudien.  

 

3. 1 Sökstrategi 

Artiklar söktes i databaserna Cinahl, PubMed och Medline. MeSH ämnesord användes för att 

finna de rätta sökorden på engelska. De sökord som användes var practical nurses, obesity, 

child, nurse school, school health services och nurses role. Sökorden kombinerades på olika 

sätt med hjälp av ”AND” och ”OR” för att begränsa sökningen och på så sätt få fram de 

vetenskapliga artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte. I Cinahl användes de föreslagna 

headings och major concept för att sökningen skulle ge ett rättvisande resultat. Sökningen i 

samtliga databaser gjordes på engelskspråkliga artiklar som publicerats mellan år 2002-2012, 

peer reviewed samt ålder 6-12.  
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3. 2 Urval  

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om skolsköterskans hälsofrämjande arbete 

kring övervikt och fetma bland skolbarn i åldrarna 6-12. Vid urval 1 lästes samtliga titlar (se 

sökmatris, bilaga 1). I urval 2 lästes 67 abstracts till de artiklarna som verkade relevanta. 

Artiklar som inte svarade på litteraturstudiens syfte exkluderades. De handlade bland annat 

om sjuksköterskestudenter, övervikt hos tonåringar, var sjukdomsrelaterade, berörde inte 

skolsköterskans arbete, skolbarns egna attityder kring övervikt, skolans roll och allmänt om 

övervikt och fetma. Flera av artiklarna som svarade på sökorden var samma i de olika 

databaserna. I urval 3 lästes 21 artiklar i sin helhet och de som fortfarande svarade på 

litteraturstudiens syfte behölls. Manuell sökning gjordes i form av reference tracking, related 

links och direktsökning i aktuella tidskrifter, vilket ledde till att sex artiklar identifierades. Nio 

artiklar från databassökning och fem artiklar via manuell sökning, sammanlagt 14 artiklar av 

både kvalitativ och kvantitativ design kom att ligga till grund för resultatet i litteraturstudien.  

 

3. 3 Teorianknytning  

WHO’s definition av hälsofrämjande arbete lyder:  

Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and 

to improve, their health. To reach a state of complete physical, mental and social 

well-being, an individual or group must be able to identify and to realize 

aspirations, to satisfy needs, and to change or cope with the environment. Health 

is, therefore, seen as a resource for everyday life, not the objective of living. 

Health is a positive concept emphasizing social and personal resources, as well 

as physical capacities. Therefore, health promotion is not just the responsibility 

of the health sector, but goes beyond healthy life-styles to well-being. (WHO, 

2012c).  

 

Hälsofrämjande arbete kan kategoriseras som primär- eller sekundärprevention. Med 

primärprevention menas att ohälsa upptäcks i ett tidigt skede för att minska risken att sjukdom 

uppstår. Sekundärprevention innebär ett lindrande av redan befintlig sjukdom (Naidoo & 

Wills, 2005). Begreppet hälsofrämjande arbete kan även beskrivas som enbart ett 

hälsofrämjande salutogent perspektiv där insatserna syftar till att öka motivationen som en 

positiv potential för att främja hälsa. Hälsofrämjande omvårdnad utgår från att människor har 

möjlighet till välbefinnande och hälsa oavsett hälsotillstånd. Det är det humanistiska synsättet 

som är grunden för hälsofrämjande omvårdnad som baseras på ett förhållningssätt till 

människan genom dialog, delaktighet och jämlikhet. Fokus ligger på att förstå människans 

livsvärld i förhållande till hälsa, sjukdom och lidande, och inte enbart relaterat till problem 

och diagnoser (Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  

 

Inom skolhälsovården kan Antonovskys salutogena modell vara användbar i det 

hälsofrämjande arbetet (Hillman, 2010). Den salutogena modellen har fokus på det friska, och 

försöker svara på varför människor klarar svåra situationer och kan behålla sin hälsa 

(Antonovsky, 2002). Om människan känner begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i 

sin tillvaro så har människan en känsla av sammanhang, KASAM. Begriplighet innebär att 
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kunna se och förstå sin del i det som händer och kunna sätta in det i ett sammanhang. Med 

hanterbarhet menas att kunna uppfatta sin situation och se resurserna som en möjligt att 

påverka den. Det kan handla om både inre resurser och förmågor men också om yttre resurser, 

så som att ha någon betydelsefull person runtomkring som kan stödja och hjälpa. Den som har 

en hög känsla av hanterbarhet kommer inte känna sig som ett offer för omständigheter. 

Meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning situationen känns meningsfull snarare än att se 

dessa som bördor och oöverkomliga begränsningar. Dessa tre komponenter är oupplösligt 

sammanflätade med varandra och KASAM förändras genom hela livet (a.a.). I mötet med 

barn är det viktigt för skolsköterskan att ha kunskap för att känna trygghet även i det svåra 

mötet för att känna begriplighet. Skolsköterskan behöver vidare få stöd och uppbackning för 

att uppleva hanterbarhet i situationen, och tycka sig ha något att bidra med för att mötet ska 

kännas meningsfullt. När skolsköterskan upplever en känsla av sammanhang, KASAM, i 

mötet kan det skapa möjligheter till förändring och utveckling (Wahlman Laurell, 2011). 

  

3. 4 Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys användes med en beskrivande deduktiv ansats. Artiklarna lästes 

flera gånger för att säkerställa att alla möjligheter och begränsningar som fanns att urskilja i 

resultatdelen analyserades. Kategorierna som växte fram omprövades flera gånger för att 

sedan sammanställas för ett tydligt resultat. Huvudkategorierna var organisationsnivå med 

underkategorierna samhälle och skolledning; gruppnivå med underkategorier lärare och 

familj, samt individnivå som inkluderade skolbarnet. Skolsköterskan var integrerad inom 

samtliga huvudkategorier, och fick även en egen huvudkategori utifrån personlig nivå. 

Kategorierna utgör rubriker i litteraturstudiens resultat. Artiklarna lästes och granskades enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) för kvalitetsbedömning med starkt-, medel- eller högt 

värde för kvalitativ respektive kvantitativ forskning. Artikelmatris gjordes över samtliga 

artiklar (se bilaga 2). Vid granskning av artiklarna framkom att två av artiklarna hade samma 

författare och innehållet var nästintill identiska i syfte, metod och resultatdel. Det enda som 

skilde dem åt var att de hade olika titlar och var publicerade i olika tidskrifter. Det resulterade 

i att en av artiklarna exkluderades varför det blev 13 artiklar som kom att ligga till grund för 

litteraturstudien. 

 

3. 5 Forskningsetiska riktlinjer 

All omvårdnadsforskning ska baseras på de etiska principerna om autonomi, att göra gott, att 

inte skada och om rättvisa. All forskning sker på deltagarnas frivillighet och samtycke samt 

rätten att dra sig ur utan att behöva ge skäl för detta. Deltagaren i studien ska skyddas både till 

kropp och personlighet och skyddas i sin värdighet, integritet och sårbarhet (Codex, 2012). 

Etiska överväganden gällde artiklarnas urval och presentation av resultat samt att de fått 

tillstånd från etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden har gjorts. Alla 

artikelresultat presenterades, då det var oetiskt att endast presentera de artiklar som stöttade 

författarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2008).  
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4. Resultat 

I att beskriva skolsköterskans möjligheter och begränsningar i det hälsofrämjande arbetet 

bland skolbarn gällande övervikt och fetma växte följande tre huvudkategorier fram med 

underkategorier. Huvudkategorierna definieras som olika nivåer (organisations-, grupp- och 

individnivå) som skolsköterskan interagerar med. Dessutom visade det sig att det finns 

möjligheter och begränsningar på skolsköterskans egen personliga nivå, vilket utgjorde en 

annan huvudkategori. Se figur 1. 

 

 

Skolsköterskans plats i den hälsofrämjande omvårdnaden inom skolhälsovården. 

Figur 1 

 

4. 1 Skolsköterskans möjligheter och begränsningar på organisationsnivå 

Samhälle 

I dagens samhälle syns en förändrad uppfattning kring idealet vad som är normal vikt, och det 

finns en ökad tillgänglighet till snabbmatsrestauranger och större portioner vilket påverkade 

och gjorde det svårare för skolsköterska att arbeta hälsofrämjande och möta det växande 

problemet kring övervikt och fetma bland barn i skolan (Steele et al., 2011; Wu & Steele, 

2011). Politiska beslut på kommunal nivå var avgörande för att fetmaförebyggande strategier 

skulle kunna implementeras i skolan och ge skolsköterskan resurser för det hälsofrämjande 

arbetet (Della Torre, Akré & Suris, 2010). Skolsköterskan beskrev en brist på engagemang i 

samhällets organisation för att förhindra skolbarns övervikt och beskrev att kommunen inte 

ser den ökande överviktproblematiken bland barn (Stalter, Chaudry & Polivka, 2010). 
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Skolledning 

Det stod högt upp på skolsköterskans agenda att arbeta hälsofrämjande bland skolbarn, men 

dessvärre var det inte skolledningens prioritet, vilket ofta gjorde att skolsköterskan arbetade i 

motvind och kände en oro för arbetet (Della Torre et al., 2010; Stalter et al., 2010; Steele et 

al., 2011). Skolsköterskan hade begränsade ekonomiska resurser vilket försvårade det 

hälsofrämjande arbetet med viktrelaterade problem (Morrison-Sandberg, Kubik & Johnson, 

2011; Steele et al., 2011). Skolsköterskan beskrev att det var svårt att göra ett bra 

hälsofrämjande arbete utan en egen expedition som skolbarnen kunde komma till (Stalter et 

al., 2010). 

 

Ett alltför stort barnantal i kombination med tidsbrist ledde till att många skolsköterskor var 

negativt inställda till hälsokontroller (Stalter et al., 2010; Steele et al., 2011) och 

gruppundervisning i klassrummen (Steele et al., 2011). En förutsättning för att upptäcka 

överviktsproblem i ett tidigt skede var att skolsköterskan var lättillgänglig (Clausson, Köhler 

& Berg, 2008; Müllersdorf, Zuccato, Nimborg & Eriksson, 2010). Tidsbrist i arbetet ledde till 

att viktproblematiken inte prioriterades i den mån skolsköterskan önskade (Kubik, Story & 

Davey, 2007; Müllersdorf et al., 2010; Steele et al., 2011; Wu & Steele, 2011), för att sedan 

göra en individuell riskbedömning och uppföljningsplan för barnet (Stalter et al., 2010). 

Vidare var tidsbristen en begränsning för att söka ny vetenskaplig kunskap gällande övervikt 

och fetma (Steele et al., 2011). Det var de kroniskt sjuka barnen som upptog den största delen 

av skolsköterskans arbetstid (Morrison-Sandberg et al., 2011). 

Skolan erbjöd ohälsosam kost och minskat antal schemalagda idrottstimmar (Stalter et al., 

2010; Steel et al., 2010), vilket gjorde det svårare för skolsköterskan att kunna ingripa och 

hjälpa skolbarn till en mer hälsosam livsstil (Steel et al., 2010). Moyers, Bugle och Jackson 

(2005) och Nauta, Byrne och Wesley (2009) visade att skolsköterskan önskade att skolan 

skulle begränsa tillgången till godis och istället börja erbjuda lågkalorikost, samt öka den 

fysiska aktiviteten på schemat, som en möjlighet att på så sätt minska utvecklingen av 

övervikt och fetma bland skolbarn. 

 

Stalter et al. (2010) beskrev att skolsköterskan saknade ett bra viktminskningsprogram att 

kunna ansluta sig till (a.a.), och BMI-mätning var ett bra underlag för att införa 

viktminskningsprogram i skolan (Hendershot, Telljohann, Price, Dake & Mosca, 2008). Det 

gav en möjlighet för skolsköterskan att på så sätt lättare kunna hjälpa skolbarn med övervikt 

och fetma (Kubik et al., 2007; Nauta et al., 2009). Ett viktminskningsprogram hjälpte 

skolsköterskan att hitta balans i insatserna mot övervikt och fetma och gav en ökad trygghet 

och självsäkerhet i kontakten med barnet och föräldrarna (Melin & Lenner, 2009; Müllersdorf 

et al., 2010).  
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4. 2 Skolsköterskans möjligheter och begränsningar på gruppnivå 

Lärare 

Skolsköterskan beskrev det förebyggande arbetet med fetma som otillräckligt, begränsat, 

informellt och bristfälligt i samarbetet med andra professioner (Morrison-Sandberg et al., 

2011; Müllersdorf et al., 2010; Nauta et al., 2009; Steel et al., 2011). Samarbetet med lärarna 

var svårt i samband med viktkontroll då lärarna inte ville att barnet skulle gå ifrån viktiga 

lektioner (Stalter et al., 2010). En möjlighet för skolsköterskan att identifiera fetma och ohälsa 

bland skolbarn var att delta i skolans gemenskap (Morrison-Sandberg et al., 2011; Moyers et 

al., 2005; Stalter et al., 2010). Lärarna spelade en viktig roll för att tillsammans med 

skolsköterskan kunna erbjuda en lämplig hälsoplan för att främja god hälsa (Stalter et al., 

2010).  

Familj 

En del familjer insåg inte barnets viktproblematik och var inte heller motiverade att göra 

någon förändring i livsmönstret för att hjälpa barnen (Hendershot et al., 2008; Steele et al., 

2011). Komplicerade familjesituationer och pressade tidsschema gjorde det svårare för 

skolsköterskan att ingripa i viktproblematiken (Morrison-Sandberg et al., 2011; Steele et al., 

2011). Det uppstod svårigheter i kommunikationen när det gällde språk, okunskap om olika 

matkulturer samt olika uppfattningar om vad som är normal kroppsstorlek (Steele et al., 

2011). I en studie av Clausson et al. (2008) beskrev skolsköterskan att barn i en engagerad 

familj mår bättre, både fysiskt och psykiskt.  

 

En begränsning i arbetet som skolsköterskan beskrev var att många föräldrar uteblev från 

hälsosamtalet, vilket resulterade i att skolsköterskan fick träffa barnet själv. Många föräldrar 

var positiva till hälsosamtalet där de fick en inblick i barnets hälsa samt råd hur det kan 

påverka den framtida vikten, och medan andra föräldrar hade negativa erfarenheter baserat på 

att skolsköterskan berör ett känsligt ämne (Melin & Lenner, 2009).  

 

4. 3 Skolsköterskans möjligheter och begränsningar på individnivå 

Skolbarn 

En möjlighet med hälsosamtal var att skolbarn blev motiverade och uppmuntrades till en god 

och hälsosam kost (Clausson et al., 2008; Golsäter, Sidenvall, Lingfors & Enskär, 2010). I 

hälsosamtalet möter barnet skolsköterskan för samtal gällande den psykiska och fysiska 

hälsan och kring känsliga ämnen, så som vikten. Hälsosamtalets begränsningar kunde dock 

vara att samtalets förutbestämda struktur gjorde det svårt för skolsköterskan att se individuella 

behov hos barnet. Om barnet blev oroligt över något som kommit fram i samtalet blev det 

svårt för skolsköterskan att fortsätta samtalet framåt på ett konstruktivt sätt (Golsäter et al., 

2010). Om barnet och familjen var känd för skolsköterskan sedan tidigare var det lättare att ge 

adekvata förslag på åtgärder i den specifika situationen (Müllersdorf et al., 2010).  
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Det sågs en tydlig brist på motivation hos barn med övervikt (Steele et al., 2011). För att 

upprätthålla barnets motivation till viktreducering kunde en motivationsplan och ett 

målinriktat arbete från skolsköterskan underlätta både barnets och familjens arbete för en 

ökad förståelse och en varaktig förändring (Müllersdorf et al., 2010). Då skolbarnet sällan 

träffade skolsköteskan annat än vid akuta hälsobehov, var det svårt att etablera en god relation 

som i längden kunde leda till bra samtal kring vikten (Steele et al., 2011). Två andra studier 

visade att skolbarn gärna gick till skolsköterskans expedition då det var en neutral plats i 

skolan och skolsköterskan stod för trygghet och förtroende (Morrison-Sandberg et al., 2011; 

Müllersdorf et al., 2010).  

 

4. 4 Skolsköterskans möjligheter och begränsningar på skolsköterskans personliga nivå 

Skolsköterskan såg sig själv som spindeln i nätet (Müllersdorf et al., 2010), och det fanns en 

förväntan på skolsköterskan att vara expert på många områden vilket gjorde att tiden inte 

räckte till för att uppmärksamma sådant som inte var akut, så som viktproblem (Steele et al., 

2011).  

 

Det framkom i flera studier en rädsla hos skolsköterskan att föräldrar skulle bli arga och 

upprörda och uppfatta informationen som ett personangrepp samt att barnet ska bli klassad 

som överviktig (Müllersdorf et al., 2010; Steele et al., 2011; Stalter et al., 2010; Wu & Steele, 

2011). Det oroade skolsköterskan att föräldrar och barn inte tycktes vara mottagliga för ett 

BMI-värde utanför det normala (Stalter et al., 2010). I det hälsofrämjande samtalet med 

föräldrar och barn var det viktigt att skolsköterskan arbetar diskret och försiktigt då det är ett 

känsligt ämne (Morrison-Sandberg et al., 2011). En begränsning i samtalet var om 

skolsköterskan hade svårt att hantera sin egen vikt (Steele et al., 2011; Wu & Steele, 2011). 

Skolsköterskan tyckte att det var svårt och obekvämt att ge råd men tyckte sig samtidigt ha ett 

ansvar att upplysa föräldrar om hälsoriskerna med fetma, men gav bara råd om föräldrarna 

bad om det (Kubik et al., 2007; Moyers et al., 2005; Steele et al., 2011). Otillräcklig kunskap, 

brist på kompetens och informationsmaterial gjorde att skolsköterskan tyckte att det var svårt 

att ge kostråd för viktreducering (Melin & Lenner, 2009; Moyers et al., 2005; Steel et al., 

2011; Wu & Steele, 2011). 

 

4. 5 Resultatsyntes 

Normen i dagens samhälle begränsade skolsköterskans hälsofrämjande arbete gällande 

övervikt och fetma bland skolbarn. För skolsköterskan var det viktigt att samarbeta med 

skolledningen men det var svårt då de hade skilda prioriteringar. Ekonomiska begränsningar 

och tidsbrist försvårade skolsköterskans hälsofrämjande arbete och fokus blev att hjälpa de 

kroniskt sjuka barnen och de som kom akut. Skolbarn erbjuds ohälsosam kost i skolan, enligt 

skolsköterskan, och ett alltför stillasittande schema. Viktminskningsprogram kunde vara till 

hjälp för skolsköterskan att komma åt det växande problemet med övervikt och fetma. 

Samarbete med lärarna var svårt men nödvändigt för att det hälsofrämjande arbetet bland 

skolbarnen skulle fungera. Familjen hade en avgörande roll i det betydelsefulla arbetet för att 

ändra på barnets livsmönster. Dessvärre var det många föräldrar som upplevde kontakten med 
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skolsköterskan som negativ och att vikten var ett känsligt ämne att samtala kring. En 

begränsning i det hälsofrämjande arbetet var att skolsköterskan kände en oro för att föräldrar 

skulle bli arga och upprörda under samtalet kring barnets vikt. Skolsköterskan hade en 

utmaning i att motivera de skolbarn med övervikt eller fetma till viktnedgång för en varaktig 

förändring. Det oroade skolsköterskan att varken barn eller föräldrar tycktes vara mottagliga 

för om BMI-värdet var över det normala, och brist på kunskap och kompetens hos 

skolsköterskan komplicerade arbetet med viktreducering.  

 

5. Diskussion 

5. 1 Metoddiskussion 

Författarna ville beskriva skolsköterskans möjligheter och begränsningar i det hälsofrämjande 

arbetet gällande övervikt och fetma hos skolbarn i 6-12 års ålder. Barnens ålder valdes utifrån 

att det är viktigt att det förebyggande arbetet börjar så tidigt som möjligt för att öka 

livskvalitén och antalet levnadsår hos barnet (Howard, 2007; Moëll & Gustafsson, 2011).  

 

De sökord som blev bärande i arbetet var obesity och nurse school, vilka var MeSH 

ämnesord. Det som var förvånade var att sökordet health promotion inte gav något resultat av 

värde för den aktuella litteraturstudien. Vid sökningarna i de olika databaserna framkom 

dubbletter av artiklarna vilket tyder på att det inte finns så mycket forskning på området och 

att sökningen var mättad. Det föranledde till att göra manuell sökning för att få ett så stort 

antal artiklar som möjligt till grund för resultatdelen i litteraturstudien. Manuell sökning är 

något som litteraturen anger kan finnas med i sökandet efter relevant forskning till en 

litteraturstudie (Polit & Beck, 2012; SBU, 2011; Willman et al., 2011). De artiklar som valdes 

genom manuell sökning är från peer reveiewed tidskrifter, och granskningen av tidskrifterna 

skedde enligt Willman et al. (2011). Whitehead (2006) visar i sin studie att det saknas 

forskning och litteratur på skolsköterskans arbetsroll, och att det är ett område som behöver 

utforskas vidare (a.a.). Det styrker att litteraturstudien bygger på artiklar representativa för 

syftet.  

 

Till grund för litteraturstudiens resultatdel låg både kvalitativa och kvantitativa artiklar. För 

att säkerställa de kvalitativa artiklars trovärdighet och de kvantitativa artiklars tillförlitlighet 

lästes samtliga artiklar av båda författarna. Granskning av artiklarna skedde med hjälp av 

mallar från Willman et al. (2011). Med hjälp av poängsättning kunde artiklarna tydligt 

värderas, vilket underlättade för författarna när det gällde kvalitetsbedömning och artiklarnas 

pålitlighet. Som det alltid är i bedömningsprocesser av kvalitativa arbeten så är författarna 

medvetna om att den utförda kvalitetsgranskningen i viss mån ska ses som subjektiv. Arbetet 

med att kategorisera artiklarnas resultat upplevde författarna som mödosamt, och ett flertal 

kategorier växte fram som omstrukturerades flera gånger för att till slut resultera i de 

huvudkategorier som litteraturstudien bygger på.  

 

Studier från Sverige, Schweiz och mestadels USA låg till grund för litteraturstudien, som har 

givit en internationell mångfald. Den kliniska överförbarheten går inte att direkt praktisera 
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mellan den amerikanska och svenska skolhälsovården, men studien tjänar ändå ett viktigt 

syfte i att belysa skolsköterskans möjligheter och begränsningar i det hälsofrämjande arbetet.  

När författarna granskade de artiklar som efter urval 3 var aktuella för litteraturstudien, 

framkom att två av artiklarna var nästintill identiska. Det som skilde dem åt var titeln och ett 

litet tillägg i den ena studiens syfte. Författarna kunde se att inklusionskriterierna i den andra 

studien använde sig av ett tillägg för att urvalet skulle passa in i båda studierna. Artiklarna var 

publicerade med tre månaders mellanrum i två olika vetenskapliga tidsskrifter i USA. I ett 

sent skede i arbetsgången upptäckte författarna att artiklarna var i stort sett lika i resultatet, 

varvid vidare granskning av artiklarna bekräftade att samma forskningsunderlag använts i 

båda studierna. Författarna valde att exkludera den artikeln som hittades via manuell sökning.  

 

5. 2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva skolsköterskans möjligheter och begränsningar i 

det hälsofrämjande arbetet gällande övervikt och fetma hos skolbarn i åldern 6-12. Enligt 

WHO (2012c) ska det hälsofrämjande arbetet möjliggöra för människor att få kontroll över 

och påverka sin egen hälsa (a.a.). Det resultat som framkom förvånade författarna då det var 

övervägande begränsningar som belystes i artiklarna. För att kunna bemöta de negativa 

aspekterna ses de här i ljuset av det salutogena perspektivet där de tre komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är sammanflätade. Det är av betydelse att 

skolsköterskan finner sig i en situation där känslan av sammanhang förstärks, dvs. där 

förbindelserna mellan andra viktiga aktörer är positiva och barnens hälsa sätts i centrum.  

 

Skolan är en av nyckelmiljöerna för det hälsofrämjande arbetet i samhället, och formar 

barnets hälsovanor (Perlhagen, Flodmark & Hernell, 2007). Den allmänna 

samhällsutvecklingen stärker tyvärr inte alltid skolhälsovården i detta uppdrag. Gance-

Cleveland och Bushmiaer (2005) beskriver en förändring i samhället där snabbmat, läsk och 

större portioner har blivit en del i barns kultur, vilket leder till att barnen äter mer än de 

förbrukar (a.a.). Det stärker litteraturstudiens resultat, där samhällets förändrade syn på kosten 

belystes, vilket gör det svårt för skolsköteskan att bemöta det växande problemet (Steele et 

al., 2011; Wu & Steele, 2011). En ytterligare dimension som hindrar det hälsofrämjande 

arbetet i skolan är att skolsköterskan tenderar att fokusera på rutinmässiga uppgifter eftersom 

den hälsofrämjande rollen för skolsköterskan är oklar och svårdefinierad (Withehead, 2006). 

Skolledningen hade ett begränsat intresse för det hälsofrämjande arbetet och brist på 

ekonomiska resurser, vilket skapade en svår situation för skolsköterskan (Della Torre et al., 

2010; Morrison-Sandberg et al., 2011; Stalter et al., 2010; Steele et al., 2011). Dessutom 

beskrev skolsköterskan samarbetet med lärarna som bristfälligt (Morrison-Sandberg et al., 

2011; Müllersdorf et al., 2010; Nauta et al., 2009; Steel et al., 2011). Det hälsofrämjande 

arbetet kring övervikt och fetma är komplicerat eftersom skolsköterskan och lärarna i själva 

verket delar ansvaret för en hälsosam livsstil hos skolbarn (Prokop & Galon, 2011). Om 

skolsköterskan tillsammans med lärarna och skolledningen får vara delaktig och 

medbestämmande i beslutsfattandet i det hälsofrämjande arbetet, och om skolsköterskans 

verksamhet värdesätts av någon mer än bara skolsköterskan, leder det till att skolsköterskan 

kan känna en ökad meningsfullhet och bekräftelse i sitt arbete (Antonovsky, 2002).  
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Författarna till den aktuella litteraturstudien förstår komplexiteten i problematiken som 

skolsköterskan står inför på den hälsofrämjande arenan. Även om skolsköterskan har 

skolsköterskekollegor som också arbetar utefter det salutogena perspektivet med 

gemensamma problem och mål, så är skolsköterskan till synes ensam i sin hälsofrämjande roll 

på skolan, och kämpar mot skolledningens och lärarnas bristande kunskap om vikten av det 

hälsofrämjande arbetet. Enligt Antonovsky (2002) krävs det att sociala och organisatoriska 

resurser står till skolsköterskans förfogande för att stärka hanterbarheten (a.a.). Författarna 

frågar sig hur skolsköterskan kan stärka hanterbarheten i sin profession när skolledningens 

och lärarnas bristande kunskap och det viktiga samarbetet saknas? En möjlighet till att hantera 

det bristande samarbetet kan vara att öka en ömsesidig förståelse för varandras arbetsuppgifter 

utifrån att barnet är i centrum. Då väcks en förståelse för att alla professioner är viktiga för 

barnets hälsa.  

 

I resultatet framkom att den största delen av skolsköterskans arbetstid upptogs av de kroniskt 

sjuka barnen (Morrison-Sandberg et al., 2011), vilket stärks av Howard’s (2007) studie där 

det visat sig att skolsköterskan är upptagen av barn med kroniska sjukdomar men kan 

samtidigt inte förbise barnen med övervikt (a.a.). Ur ett hälsofrämjande perspektiv betyder det 

att skolsköterskan arbetar mer med sekundärprevention istället för primärpreventionsarbete 

som egentligen är skolsköterskans grundläggande uppgift (Naidoo & Wills, 2005). Resultatet 

visar vidare att skolsköterskan ansvarar för ett allt för stort barnantal (Stalter et al., 2010; 

Steele et al., 2011), och att tidsbristen i arbetet gör att skolsköterskan inte kan prioritera det 

hälsofrämjande arbetet mot övervikt och fetma (Kubik et al., 2007; Müllersdorf et al., 2010; 

Stalter et al., 2010; Steele et al., 2011; Wu & Steele, 2011). Det styrks av Gram (2010) som 

belyser att skolsköterskan finner tidsbrist som ett av de största hindren som begränsar det 

hälsofrämjande arbetet (a.a.). Varaktig eller återkommande tidsbrist utan möjlighet till vila 

och återhämtning inkräktar på känslan av hanterbarhet. Om det finns tillräckligt med tid och 

energi för arbetsuppgifterna lindras känslan av belastning, och ger en ökad tilltro till att 

genomföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt (Antonovsky, 2002). Det som författarna 

anser försvårar skolsköterskans arbete är att det inte finns någon annan som tar över vid 

eventuell frånvaro, såsom sjukdom eller semester, vilket gör att arbetsbelastningen blir ännu 

större och tiden inte räcker till, vare sig för rutinmässiga eller hälsofrämjande arbetsuppgifter. 

Det visar på att skolsköterskans arbete inte prioriteras av skolledningen, och skolsköterskan 

får då en begränsad möjlighet till vila och återhämtning. Här kan skolledningen vara till hjälp 

för att skapa tid och utrymme för skolsköterskan att arbeta hälsofrämjande med 

viktproblemen. Det är dock i det yttersta ett problem som behöver behandlas på politisk nivå 

då det är en fråga av ekonomisk art.  

 

En framträdande möjlighet för skolsköterskan var att använda ett viktminskningsprogram i 

arbetet mot övervikt och fetma i skolan, vilket gjorde att skolsköterskan kände en ökad 

trygghet och självsäkerhet vid kontakt med barn och föräldrar (Melin & Lenner, 2009; 

Müllersdorf et al., 2010), något som även styrks av andra studier (Gance-Cleveland & 

Bushmiaer, 2005; Howard, 2007). Författarna till den aktuella litteraturstudien ser att ett 

viktminskningsprogram är ett positivt redskap i det hälsofrämjande arbetet, speciellt då 

skolsköterskor har uttryckt att den hälsofrämjande rollen är svårdefinierad. När 

skolsköterskan känner en begriplighet i arbetet kring viktminskningsprogrammet och har ett 

tydligt mål tillsammans med barnet och familjen, upplever skolsköterskan en ökad trygghet 
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och självsäkerhet. Det leder till att kontakt med familjen kan tas i ett tidigare skede. Vid 

eventuella motgångar från föräldrar och barn är skolsköterskans personliga sfär skyddad och 

det blir professionen som bli angripen istället. Har skolsköterskan ett starkt KASAM där alla 

tre komponenter blir sammanflätade kan det leda till att det hälsofrämjande arbetet blir 

framgångsrikt. 

 

Det är av betydelse att barnet förstår och känner sig delaktig i livsstilsförändringen vid 

viktproblem. Men för att det ska vara genomförbart krävs ett gott samarbete mellan föräldrar, 

barn och skolsköterska (Stalter, Kaylor, Steinke & Barker; 2011). I det salutogena 

perspektivet har skolsköterskan en möjlighet till att stärka motivationen och därmed främja 

hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2008) genom att hjälpa både barn och föräldrar att se 

sina resurser som en möjlighet till att påverka situationen och på så vis stärka hanterbarheten 

för en mer hälsosam livsstil (Antonovsky, 2002). Enligt Perlhagen et al. (2007) är familjens 

stöd en förutsättning för att det förebyggande arbetet ska kunna genomföras hos barnet (a.a.). 

Skolsköterskan tycktes vara obekväm att ge råd och gjorde det bara när föräldrarna bad om 

det (Kubik et al., 2007; Moyers et al., 2005; Steele et al., 2011). Gottesman (2003) skriver att 

var tredje förälder till barn med fetma inte ser sitt barns viktproblem, varför skolsköterskan 

inte ska vänta på att föräldrarna identifierar problemet, utan själv lyfta det utifrån omsorg för 

barnets hälsa med försiktighet (a.a.). Både skolsköterskorna och föräldrarna upplevde att 

samtalet var obekvämt (Melin & Lenner, 2009), och skolsköterskan upplevde en rädsla för att 

föräldrar skulle bli arga och upprörda (Müllersdorf et al., 2010; Steele et al., 2011; Stalter et 

al., 2010; Wu & Steele, 2011). Samtalet är något som skolsköterskan måste kunna hantera 

även om det känns obekvämt för båda parter, då det ingår i det hälsofrämjande arbetet. 

 

Skolsköterskan bör vara medveten om att föräldrar och barn med fetma upplever att barnets 

livskvalité skattas likvärdigt med om barnet skulle han cancer (Gance-Cleveland & 

Bushmiaer, 2005). En möjlighet skulle vara om skolsköterskan känner att det är värdefullt att 

investera sitt engagemang och sin energi i det svårhanterade samtalet med föräldrar och barn, 

och på så sätt vara en betydelsefull person som kan vara stöttande i arbetet kring 

livsstilsförändring. Det leder till att skolsköterskan känner meningsfullhet istället för en 

begränsning. Om skolsköterskan tror att samtalet verkligen leder till en livsstilsförändring hos 

barnet och familjen, ökar skolsköteskans meningsfullhet och ger en tillfredsställelse i arbetet. 

När skolsköterskan är engagerad och tror sig förstå problemet stärks motivationen till att söka 

efter nya resurser för att genomföra ett givande samtal för båda parter. Vidare ger en ökad 

insikt i skolsköterskans resurser, så som kunskap, färdigheter och material, en ökad 

meningsfullhet och möjlighet att hantera situationen. En framgångsrik problemhantering är 

beroende av alla tre komponenter i KASAM (Antonovsky, 2002).  

 

6. Konklusion  

I sitt arbete som skolsköterska kan det vara betydelsefullt att utgå från den salutogena 

modellen. Skolsköterskan möter både barn, familj och lärare i det dagliga arbetet, och har en 

viktig roll i att stärka deras förhållningssätt till viktproblematiken. En möjlighet i samarbetet 

mellan skolsköterskan och lärarna kan vara att sätta barnet i centrum och arbeta utifrån 
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barnets bästa. En begränsning är att arbetsbelastningen och tidsbristen gör att det 

hälsofrämjande arbetet inte prioriteras, och att skolsköterskan får en begränsad möjlighet till 

återhämtning och hanterbarhet. En handlingsplan i arbetet utgör en möjlighet för 

skolsköterskan och ger en trygghet och självsäkerhet vid familjekontakt. Det är en 

komplexitet i det hälsofrämjande arbetet gällande övervikt och fetma på skolorna där det inte 

tycks finnas några givna svar, men där den salutogena modellen kan vara till en hjälp för 

skolsköterskan att vända begränsningar till möjligheter. 

 

Förslag på fortsatt forskning är att belysa om skolsköterskan använder sig av den salutogena 

modellen i det hälsofrämjande samarbetet mellan barn, familj, lärare och skolledning. Det är 

viktigt med fortsatt forskning på området då det hälsofrämjande arbetet med övervikt och 

fetma är av betydelse för att minska den globala fetmaepidemin.  
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Syfte  Design  Värdering  Resultat  
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Berg, A. (2008).  

Schoolchildren's health as 

judged by Swedish school 

nurses - a national survey.  

Scandinavian Journal Of 

Public Health, 36(7), 690-697.  

 Sverige  

Syftet med den aktuella 

studien var att använda 

skolsköterskans 

kunskap och erfarenhet 

för en bättre förståelse 

om skolbarns 

hälsoproblem och deras 

association till 

socioekonomisk 

bakgrund och kön. 

Kvantitativ metod. 

Inklusionskriterier  

Arbetande skolsköterska i Sverige, 

medlem i National Association of 

School Nursing (NASN). 
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besvarade enkäter avidentifierades. 
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183 blev tillfrågade, 18 ingick ej i 

inklusionskriterierna. Av de 165 

resterande var det 129 som besvarade 

enkäten (78 %). 

Beskrivning av studiegrupp 

129 deltagare, samtliga var kvinnor, 

medelålder 53 år.  

Datainsamlingsmetod 

Enkät 

Analysmetod 

Deskriptiv statistisk analys  

Styrkor 

Studien visar på sambandet 

mellan familjen och barns 

mentala ohälsa och hur 

skolsköterskan är en viktig del 

i att se barnets totala hälsa.  

Litet bortfall. 

Svagheter  

Med en enkätundersökning kan 

det vara svårt att få fram 

skolsköterskans egna ord och 

beskrivning av ämnet.  
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Hälsosamtal användes för att 

göra en bedömning av barnets 

fysiska och psykiska hälsa. 
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att samarbetet med andra 

aktörer var en positiv faktor. 
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implementeras i 
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Kvalitativ metod. 
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Ej specifikt angivet 

 

Exklusionskriterier 

Ej specifikt angivet 

 

Urvalsförfarande  

40 personer från olika samhällsgrupper. 

Rektorer och skolsköterskor blev kontaktade 

via skolors register. Rektorerna gav förslag 

på föräldrar, barn, och lärare som sedan 

kontaktades. En deltagare från varje fokus 

grupp deltog i en slutlig fokus grupp där 

syftet var att diskutera resultatet.  

 

Urval  

Bortfall ej specifikt angivet. 

 

Beskrivning av studiegrupp 

Fokusgrupperna bestod av rektor, lärare, 

skolsköterskor, kökspersonal, föräldrar till 

barn i10-12 års ålder och barn mellan 10-11 

år.  4- 10 deltagare i 6 fokus grupper.  

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerande enkät. Öppna och slutna 

frågor användes i fokusgrupperna. 

 

Analysmetod 
Grounded theory 

Styrkor  

Ett stort antal deltagare 

från olika 

samhällsklasser. 

 

Svagheter 

Ej slumpmässigt utvalda 

deltagare. Ej utförligt 

beskrivet urval. Kan ha 

varit svårt för deltagarna 

att uttrycka sina egna 

specifika åsikter i 

fokusgrupperna. 

 

Bevisvärde: Medel 

Alla informatanter i studien 

uttryckte en stark oro och ett 

intresse för det hälsofrämjande 

arbetet. Politiskt stöd på 

kommunal nivå verkade vara 

en viktig fråga för att acceptans 

av förebyggande strategier 

skulle kunna implementeras i 

skolorna.  
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Författare, titel, 

tidskrift, land 

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Golsäter, M., Sidenvall, 

B., Lingfors, H., & 

Enskär, K. (2010).  

 

Pupils' 

perspectives on 

preventive health 

dialogues.  

 

British Journal of School 

Nursing, 5(1), 26-33.  

 

Sverige 

Att utforska och 

beskriva elevers 

uppfattningar om 

hälsosamtal och 

hälsoverktyg. 

Kvalitativ metod. 

 

Inklusionskriterier  

Ej specifikt angivet. 

 

Exklusionskriterier 

Ej specifikt angivet. 

 

Urvalsförfarande  

E-mail till alla skolsköterskor i Jönköpings 

län. Elever blev tillfrågade via klasslärare. 

 

Urval  

74 elever deltog från 11 olika skolor, 12 

skolsköterskor. 

 

Beskrivning av studiegrupp 

74 elever i åk 4, 7 och första året på 

gymn., 12 skolsköterskor. 

 

Datainsamlingsmetod 

Fokusgrupper, 15 grupper. 

 

Analysmetod 

Innehållsanalys  

Styrka 

Intervjustudie med stort urval. 

 

Svagheter 

De elever och skolsköteskor 

som deltog var ev. mer positiva 

än negativa till hälsosamtalet, då 

urvalet togs från de som redan 

haft hälsosamtal innan studien 

drog igång.  
 

Bevisvärde: Högt   

Hälsosamtal underlättade samtal 

kring känsliga ämnen, och gav en bild 

av elevens hälsa. 

Begränsning att samtalet blev styrt av 

den förutbestämda strukturen och att 

skolsköterskan riskerade att missa 

barns individuella behov.  

Svårt att föra hälsosamtalet vidare om 

barnet blev oroligt över sådant som 

kom fram. 
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Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Hendershot, C., Telljohann, S., 

Price, J., Dake, J., & Mosca, N. 

(2008). 

Elementary school nurses' 

perceptions and practices 

regarding body mass index 

measurement in school 

children.  

Journal Of School Nursing 

(Sage Publications Inc.), 24(5), 

298-309.  

USA 

 

  

Studiens syfte var att 

undersöka grundskolans 

skolsköterskors upplevda 

förväntningar på 

effektiviteten samt hinder 

och fördelar med att mäta 

BMI på skolbarn i de skolor 

där det fanns mandat för 

BMI mätningar, och jämföra 

de skolor där det inte fanns 

mandat att mäta BMI. 

 

Kvantitativ, kvasi-experementell 

design. 

 

Inklusionskriterier 

Medlemmar i National Assoociation 

of school nurses, skolsköterskor som 

arbetade i grundskolan i Amerika. 

 

Exklusionskriterier 

Ej specifikt angivna. 

 

Urvalsförfarande 

6288 skolsköterskor kontaktades via 

e-mail. 8 stater hade mandat för att 

mäta BMI. En power analys för att 

generaliserbarhet för resultatet visade 

att 914 skolsköterskor behövdes till 

studien. En enkät skickades ut via e-

mail till skolsköterskorna. 

 

Urval  

Ett borfall på 3659 skolsköterskor.  

 

Beskrivning av studiegrupp 

2629 skolsköterskor, 97 % kvinnor, 

23 % hade mandat för att mäta BMI 

 

Datainsamlingsmetod 

Deskriptiv statistik standard division 

 

Analysmetod 

Chi-square test 

Styrkor 

Stort deltagare antal. 

Enkäten är kontrollerad av 

experter och pilottestad för 

reliabiliteten.  

 

Svagheter 

Ett stort bortfall. För att få 

ett stort svarsantal blev 

respondenterna informerade 

om att de skulle delta i en 

dragning om 100$ . En del 

skolsköterskor kunde 

kanske ha diskuterat mellan 

varandra, detta kan vara ett 

hinder till intern validitet av 

resultatet. 

 

Bevisvärde: Högt 

Mer än hälften av 

skolsköterskorna uttryckte en 

önskan om att implementera ett 

viktminskningsprogram i 

skolan som skulle vara till 

hjälp för att behålla en 

hälsosam vikt hos barnen. 

Problemen i arbetet kring 

övervikt hos barn var att 

föräldrar inte alltid såg att 

deras barn börjar bli 

överviktiga och förnekade 

barnens vikt. 
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Författare, titel, tidskrift, 

land 

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Kubik, M,Y,Story, M., & 

Davey, D.( 2007) 

 

Obesity prevention in schools: 

Current role and future practice 

of school nurses 

 

Preventive Medicine 44, 504-

507 

 

 

USA  

Syftet med studien var 

att bedöma om 

nuvarande 

skolhälsovårds praxis 

speglar den ökande 

bördan av barnfetma 

och bestämma faktorer 

som är förknippade med 

skolsköterskans stöd 

och förebyggande 

arbete med barnfetma.  

 

Kvantitativ metod med deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier 

Skolsköterskelicens från Minnesota Board of 

Teaching. Examen i omvårdnad och vara 

registrerad sjuksköterska med licens eller 

distriktssköterska. 

 

Exklusionskriterier 

Ej specifikt angivet.  

 

Urvalsförfarande  

Enkät med frågeformulär skickades med post 

till 275 skolsköterskor. 

Urval  

Bortfall 54 skolsköterskor 

 

Beskrivning av studiegrupp  
221 skolsköterskor ingick i studien, 

svarsfrekvens 80 % 

Medelålder 50 år, kvinnor. 

 

Datainsamlingsmetod 

Deskriptiv statistik. Logistisk regression 

användes för att bedöma sambandet mellan 

viktiga variabler och resultatet av intresse. 

Analysmetod 

Cronbachs alpha 

Styrkor 

Studiens validitet 

bekräftas av experter 

i skolhälsovård, 

forskare i barnfetma. 

Högt deltagare antal. 

 

Svagheter 

Skolsköterskorna var 

alla medlemmar i en 

organisation för 

omvårdnad vilket 

begränsar 

generaliserbarheten. 

 

Bevisvärde: Högt 

De flesta av skolsköterskorna 

använde sig av 

skolhälsovården i det 

förebyggande arbetet. Flertalet 

av skolsköterskorna använde 

inte BMI mätning för att 

övervaka elevens vikt, tiden 

var ett av hindren i det 

hälsofrämjande arbete. 

Flertalet ansåg att ett skol-

program om förebyggande av 

fetma var nödvändigt.  

Mer än hälften av 

skolsköterskorna kontaktade 

sällan eller aldrig föräldrarna 

även om det förelåg en oro för 

barnets vikt. 
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Författare, titel, 

tidskrift, land 

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Melin, A., & Lenner, R. 

(2009).  

Prevention of further 

weight gain in overweight 

school children, a pilot 

study.  

Scandinavian Journal Of 

Caring Sciences, 23(3), 

498-505.  

Sverige  

  

Syftet var att testa 

ett 

behandlingsprogra

m för att förebygga 

ökad viktuppgång 

hos barn med 

övervikt och 

upplevelser av 

föräldrar med 

behandlande barn 

och deras 

behandlande 

sjuksköterska. 

 

Kvalitativ intervju studie. 

 

Inklusionskriterier 

Skolbarn som varit med i screeningen med ett iso-BMI på 

25 eller högre. 

 

Exklusionskriterier  
Ej specifikt angivet. 

 

Urvalsförfarande  

Under 2001 utfördes en screening av längd och vikt på 1043 

7-åringar i 32 skolor. 35 barn var överviktiga. Deras familjer 

fick förfrågan om deltagande i studien under ett års tid med 

ett interventionsprogram och möten med skolsköterskan och 

dietist. 20 familjer tackade ja. Första mötet fick barn och 

familj fylla i en enkät.19 ickebehandlande överviktiga barn 

blev valda till en referens grupp.15 skolsköterskor på 13 

olika skolor deltog. Efter ett år blev skolsköterskor och 

föräldrar intervjuade. 

 

Urval  

Ett bortfall på 12 familjer i första urvalet. Tre barn svarande 

inte på enkäten efter ett år. Två familjer deltog inte under 

uppföljningsstudien. 

 

Beskrivning av studiegrupp 

20 familjer där av 14 flickor och 6 pojkar. Barnen var födda 

1994. 

 

Datainsamlingsmetod 

Intervjuer med öppna frågor. 

 

Analysmetod 

T-test 

Styrkor 

Studien pågick 

under en längre tid. 

Ett stort 

deltagarantal.  

 

Svagheter 

Två familjer deltog 

inte under 

uppföljnings 

intervju och två 

barn svarade inte på 

uppföljnings enkät. 

Ej utförlig 

beskrivning av 

urvalet.  

 

Bevisvärde: Högt 

Skolsköterskorna hade blivit 

mer självsäkra sedan de fick 

ett program att jobba utifrån 

och var säkrare i samtalet 

med föräldrar om att göra 

nödvändiga 

livsstilförändringar. Ett av 

problemen var att många 

föräldrar uteblev från mötet 

med skolsköterskan vilket 

resulterade i att 

skolsköterskan fick möta 

barnet själv. Nio av tjugo 

föräldrar var positiva till 

mötet med skolsköterskan 

och det stöd som 

skolsköterskan gav.13 av 20 

föräldrar hade negativa 

erfarenheter. För att 

skolsköterskor skulle bli 

självständig i sin roll i det 

förebyggande arbete mot 

övervikt och fetma, krävdes 

ökad kunskapen i kostråd.  
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Författare, titel, tidskrift, 

land 

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Morrison-Sandberg, L., Kubik, 

M., & Johnson, K. (2011). 

Obesity prevention practices of 

elementary school nurses in 

minnesota: findings from 

interviews with licensed school 

nurses.  

Journal Of School Nursing 

(Sage Publications Inc.), 27(1), 

13-21. 

USA 

 

  

Studiens syfte var att få 

insikt i aktuell 

sjukvådspraxis i 

grundskolan relaterat till 

fetma, åsikter och 

övertygelser hos 

skolsköterskor och den 

lokala skola angående 

skolsköterskans 

förebyggande program 

mot fetma och intresset 

hos skolsköterskorna i 

genomförandet av ett 

förebyggande 

fetmaprogram i 

framtiden. 

Kvalitativ metod. 

 

Inklusionskriterier  

Anställd och ha en licens som skolsköterska 

i Minnesota, arbeta på en grundskola med > 

300 elever i första eller tredje klass, >20 % 

av eleverna som var av etnisk minoritet eller 

deltog i statliga matminskningsprogrammet.  

 

Exklusionskriterier 

Ej tydligt angivet. 

 

Urvalsförfarande 

Identifierade distrikt med strategiskt urval 

med ett minimum av sex skolor från varje 

förort, landsbyggs och storstan. 23 distrikt 

kontaktades och 21 distrikt svarade.  

 

Urval 

Bortfall 12 skolsköterskor. 

 

Beskrivning av studiegrupp 

9 skolsköterskor, som hade en eller flera 

grundskolor. 

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod 

Innehållsanalys 

Styrkor 

En stor 

områdesspridning 

på 

skolsköterskornas 

arbetsplats. 

 

Svagheter 

Mer än hälften av 

skolsköterskorna 

var anställda som 

hälsodirektör eller 

var assistenter. Det 

kan leda till en ev. 

vridning av svaren i 

intervjuerna. 

 

 Bevisvärde: Högt 

Skolsköterskorna upplevde att all 

tid gick åt till de barnen med 

kroniska hälsoproblem och att det 

förebyggande arbetet inte hanns 

med. Två tredje delar av 

skolsköterskorna beskrev det 

förebyggande arbetet med fetma 

som otillräckligt, begränsat, 

informellt eller bristfälligt. 

Skolsköterskorna hade märkt att 

eleverna använde skolsköterskans 

expedition som ett säkert ställe att 

gå till för att vara ifred. 

Skolsköterskorna var överens om 

att i samtalen med föräldrar och 

elever vara diskreta och försiktiga 

vid samtal kring övervikt och fetma. 

Många upplevde hinder i arbetet, 

såsom den ekonomiska situationen i 

skolan, svårigheter att passa 

familjeschema, språkliga och 

kulturella mångfalden och familjens 

resurser.  
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Författare, titel, 

tidskrift, land 

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Moyers, P., Bugle, L., & 

Jackson, E. (2005).  

 

Perceptions of school 

nurses regarding obesity 

in school-age children.  

 

Journal Of School 

Nursing (Allen Press 

Publishing Services Inc.), 

21(2), 86-93.  

 

USA 

  

Syftet med den här 

studien var att 

undersöka 

skolsköterskors 

uppfattning om 

barnfetma som 

hälsorisk och hur de 

uppfattar sin roll i 

förebyggandet, 

identifierandet och 

behandlingen av det 

tillståndet.  

Kvantitativ metod med deskriptiv design.  

 

Inklusionskriterier 

Alla registrerade sköterskor som arbetade inom 

kommunal, landsbygds- och grundskola i Missouri 

8:e distriktskongress. 

 

Exklusionskriterier 

Ej specifikt angivet. 

 

Urvalsförfarande  

Enkäten skickades per post till 168 skolsköterskor, 

varav 136 var registrerade sjuksköterskor och 32 

var praktiska sjuksköterskor. 

 

Urval  

Av 168 skolsköterskor svarade 106 på enkäten (63 

%).  

 

Bortfall 

62 skolsköterskor. 

 

Beskrivning av studiegrupp 

106, där 93 var registrerade sjuksköterskor och 11 

var praktiska sjuksköterskor. Medelåldern var 42 år 

och arbetat som skolsköterska i 7 år, ansvarig för 

538 skolbarn.  

 

Datainsamlingsmetod  

Enkätundersökning 

 

Analysmetod  

Cronbachs alpha 

Styrkor 

Validiteten styrks av att 

skolsköterskor som inte 

var studiedeltagare läste 

enkäten och gav 

synpunkter för rimligt 

innehåll. Hög reliabilitet 

i enkätundersökning. 

Cronbachs alpha 

användes.  

 

Svaghet 

Brevutskick av enkäten 

innebar att författarna 

inte kunde kontrollera 

den miljön som 

undersökningen 

genomfördes i.  

 

 

Bevisvärde: Högt 

Kostråd var viktigt för 

viktnedgång hos barn, men 

långt ifrån alla skolsköterskor 

uppgav sig ha tillräcklig 

kompetens. Det var obekvämt 

och svårt att ge råd till 

föräldrar och deras barn om 

viktnedgång, och många 

undvek att göra det. 

Skolsköterskan ville finnas 

med mer i 

klassrumsundervisning 

gällande vikten. 

Skolsköterskorna önskade att 

skolan skulle minska tillgången 

på godis och börja erbjuda 

lågkalorikost, samt öka 

andelen med fysisk aktivitet på 

schemat för skolbarnen, för att 

på så sätt minska utvecklingen 

av övervikt och fetma bland 

barn. 
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Författare, titel, tidskrift, 

land 

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Müllersdorf, M., Zuccato, 

L., Nimborg, J., & Eriksson, 

H. (2010). 

Maintaining professional 

confidence -- monitoring 

work with obese 

schoolchildren with support 

of an action plan.  

Scandinavian Journal Of 

Caring Sciences, 24(1), 

131-138.  

 

Sverige 

 

  

Syftet var att beskriva 

hur skolsköterskor 

uppfattar deras arbete 

med barnfetma med 

stöd av en 

handlingsplan.  

 

Kvalitativ metod. 

 

Inklusionskriterier 

Skolsköterskor som arbetade med 

barn i åldern 6-12 år. 

 

Exklusionskriterier 

Ej specifikt angivet. 

 

Urvalsförfarande 

Alla sex skolsköterskor som 

arbetade i en kommun i centrala 

Sverige kontaktades och inbjöds 

att delta i studien. 

 

Urval  

Ej specifikt angivet. 

 

Beskrivning av studiegrupp  

Kvinnor mellan 35-64 år, 

erfarenhet mellan 1- 20 år som 

skolsköterska. Heltid. 

 

Datainsamlingsmetod 

Djup intervjuer med 

strukturerande frågor. 

 

Analysmetod 
Innehållsanalys 

Styrkor 

Välutbildade 

skolsköterskor, 

erfarenhet mellan 1-20 

år i yrket. 

 

Svagheter 

Få deltagare i studien. 

Ej utförlig beskrivning 

av metod. 

 

Bevisvärde: Medel 

Skolsköterskorna såg sig själva som spindeln i 

nätet för att identifierar behov, vem som ska 

kontaktas och utföra kontakten. En bra strategi 

var att vara väl informerad med barnets 

familjesituation innan kontakt för att erhålla 

specifik förståelse för varje barn. 

Skolsköterskorna menade att det var viktigt att 

vara positiv och att inte få eleven att känna 

skyldighet. Hinder som skolsköterskorna såg i 

sitt arbete med elever med fetma var att det 

inte fanns tillräckligt med tid. Alla 

skolsköterskor var eniga om att arbetet med 

fetma hade ett långsiktigt perspektiv som 

krävde tålamod och om att få elever och 

föräldrar motiverade samt processen för att 

minska vikten. Skolsköterskorna önskade att 

de kunde arbeta mer förebyggande och vara 

mera närvarande i skolorna. Det behövdes 

också ett bättre samarbete med alla i skolan för 

att hjälpa barn med fetma. Att använda sig av 

riktlinjer ger en mer säkerhet när kontakten ska 

tas med barnet och föräldrarna. 

Skolsköterskors expedition var en neutral plats 

att gå till, ett ställe att bara gå till för att säga 

hej. 
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Författare, titel, tidskrift, 

land 

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Nauta, C., Byrne, C., & 

Wesley, Y. (2009).  

School nurses and childhood 

obesity: an investigation of 

knowledge and practice among 

school nurses as they relate to 

childhood obesity. 

Issues In Comprehensive 

Pediatric Nursing, 32(1), 16-

30.  

USA 

 

  

Syftet med studien var att 

beskriva New Jersey’s 

skolsköterskors kunskap 

och praxis när det gäller 

barnfetma.  

 

Kvantitativ metod med deskriptiv 

korrelations design. 

 

Inklusionskriterier 

Skolsköterskor i New Jersey som 

var medlemmar i 

skolsköterskeföreningen.  

 

Exklusionskriterier 
Ej specifikt angivna 

 

Urvalsförfarande  

En förfrågan skickades till 

225skolsköterskor, 106 svarade. 

En enkät innehållande 9 sektioner 

med frågor skickades, 

svarsresultat av 103 

skolsköterskor. 

 

Urval 

Ett bortfall på 122 skolsköterskor. 

 

Beskrivning av studiegrupp 

103 skolsköterskor, alla kvinnor, 

medelåldern 50,6 år. 

 

Datainsamlingsmetod  

Deskriptiv dataanalys 

 

Analysmetod 

Cronbach alpha och Spearman 

korrelations analys. 

Styrkor 

Deltagarna var välutbildade 

skolsköterskor. 

Frågeformuläret var anpassat 

till studiens syfte efter tidigare 

studier och Pender´s Health 

Promotion Model. Väl 

diskuterat av forskarna i 

studien.  

 

Svagheter  

Låg svarsfrekvens, 46 %. Tre 

av de tillfrågade 

skolsköterskorna valde att inte 

vara med då de var tveksamma 

till innehållets validitet. 

 

Bevisvärde: Medel  

De flesta av skolsköterskorna 

tyckte inte att skolan gjorde 

tillräkligt för att förebygga 

fetma i samarbete mellan 

professioner. Skolsköterskorna 

tyckte även att dåliga matvanor 

och ett stilla sittande livsstil 

var en bidragande orsak till 

fetma. 70 procent av 

skolsköterskorna använder den 

kliniska bilden, och 65 procent 

använde längd- och 

viktkurvan.   
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Författare, titel, 

tidskrift, land 

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Stalter, A., Chaudry, 

R., & Polivka, B. 

(2010).  

 

Facilitating Factors 

and Barriers to BMI 

Screening in Schools.  

 

Journal Of School 

Nursing (Sage 

Publications Inc.), 

26(4), 320-330.  

 

USA 

 

Syftet med studien var 

att identifiera 

underlättande faktorer 

och barriärer vid BMI-

screening bland 

skolsköterskor i Ohio’s 

kommunala 

grundskola. 

Kvalitativ metod.  

 

Inklusionskriterier  
Medlem i Ohio Association of School Nurses 

(OASN), aktivt registrerad sjuksköterskelicens, 

heltidsanställd i kommunal grundskola sedan 

ett år i Ohio med omnejd. 

 

Exklusionskriterier  
Framgår ej. 

 

Urvalsförfarande  

E-mailutskick till ordförande i OASN som 

skickade vidare till 352 medlemmar, varav 43 

responderade. Av dessa svarade 25 upp emot 

inklutionskriterierna.   

 

Urval  

25 skolsköterskor deltog i studien. 

 

Beskrivning av studiegrupp 

25 skolsköterskor, de flesta mer än 5 år heltid i 

yrket och hade kandidatexamen, hade hand om 

flera skolor förskolan-mellanstadiet.  

 

Datainsamlingsmetod  

Fokusgrupper 

 

Analysmetod 

Innehållsanalys av transkriberad data. 

Kategorisering och temabildning. 

Styrkor 

Trovärdigheten i 

studien styrktes av att 

skolsköterskor som 

inte själva deltog i 

studien fick läsa 

igenom frågorna och 

ge feed back på det, 

vilket ledde till att 

resultatet blev ändrat 

och passade studien 

bättre.  

 

Svagheter 

Urvalskriteriet ledde 

till att det inte var så 

stort deltagarantal och 

därmed riskerar missa 

viktig information från 

de som ej ingick.  

 

Bevisvärde: Högt 

 

Skolsköterskan upplevde att det tog för 

mycket tid att göra individuell 

handlingsplan för barnet och kände en 

oro över att få arga och upprörda 

föräldrar, samt att barnet ska klassas 

som överviktig. Barn och föräldrar 

upplevdes inte som mottagliga för 

information om högt BMI, och 

skolsköterskan var orolig för att få fram 

falskt positivt resultat vid BMI-

mätning. 

Skolsköterskan hade en önskan om att 

minskad tillgång till skräpmat på 

skolorna samt ökad fysisk aktivitet, och 

kämpade mot skolledningen i dessa 

frågor. Det fanns inget bra och prisvärd 

viktminskningsprogram för barnfetma 

att använda. Det var svårt att arbeta 

utan en egen expedition. Tidsbrist och 

stort barnantal försvårade för 

skolsköterskans hälsofrämjande arbete. 

Det var svårt att samarbeta med lärarna 

men det ansågs viktigt. Det fanns en 

allmän brist i samhällets och 

kommunens organisation och 

engagemang för att förhindra barns 

övervikt. Skolsköterskorna såg det 

hälsofrämjande arbete som viktigt 

medans skolhälsovården inte 

prioriterade det. 
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Författare, titel, tidskrift, 

land 

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Steele, R. G., Wu, Y. P., 

Jensen, C. D., Pankey, S., 

Davis, A. M., & Aylward, B. 

S. (2011).  

 

School Nurses' Perceived 

Barriers to Discussing Weight 

With Children and Their 

Families: A Qualitative 

Approach.  

 

Journal Of School Health, 

81(3), 128-137.   

 

USA 

Syftet med föreliggande 

studie var att bidra till 

litteraturen genom 

ytterligare analys, med 

hjälp av fokusgrupper 

som metod, 

skolsköterskors upplevda 

hinder i att ta itu med 

viktrelaterade 

hälsoproblem med barn 

och deras familjer. 

Kvalitativ metod. 

 

Inklusionskriterier 

Ej specifikt angivet. 

 

Exklusionskriterier 

Ej specifikt angivet.  

 

Urvalsförfarande 

Ungefär 100 skolsköterskor fick 

information om studien via e-mail 

eller lokala möten i distrikten, varav 

33 var intresserade att delta.   

 

Urval 

Av de 33 intresserade var det 22 

som kunde delta vid minst en 

fokusgrupp och fick ingå i studien. 

 

Beskrivning slutlig studiegrupp  

22 skolsköterskor, arbetat i 

genomsnitt 9 år i skolan, de flesta 

har ansvar för ca 617 elever i 

grundskolan.   

 

Datainsamlingsmetod  

Fokusgrupper 

 

Analysmetod 

Innehållsanalys 

Styrkor 

Metoden med fokusgrupper är 

värdefull, forskarnas egna 

förutfattade föreställningar 

präglar inte deltagarna i sina 

svar på de öppna frågorna, 

vilket ger ett objektivt 

perspektiv. 

 

Svagheter 

Studien genomfördes i ett litet 

geografiskt område och de 

sköterskor som deltog kan ha 

varit partiska då de som deltog 

var intresserade av ämnet 

(bias). 

 

 

Bevisvärde: Medel  

Skolsköterskans upplevda 

hinder i arbetet med 

viktproblem var brist på 

kompetens och kunskap, brist 

på stöd från skolledningen och 

andra professioner, tidsbrist, 

svårigheter med 

familjekontakt, brist på 

motivation hos barnen och 

familjen, rädsla för reaktioner 

från föräldrar och barn, svårt 

att ha en god relation till 

barnen och diskutera 

viktproblem, skolmaten samt 

sociala normer.  
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Författare, titel, 

tidskrift, land 

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Wu, Y. P., & Steele, R. G. 

(2011).  

 

The Development and 

Evaluation of a Measure 

Assessing School Nurses' 

Perceived Barriers to 

Addressing Pediatric 

Obesity.  

 

Journal Of School 

Nursing (Sage 

Publications Inc.), 27(5), 

372-379.  

 

USA  

Syftet med föreliggande 

studie var att utveckla en ny 

och mer omfattande mätning 

av skolsköterskors barriärer i 

att ta itu med barns 

viktrelaterade hälsa samt att 

utvärdera mätningen i ett 

nationellt urval av 

skolsköterskor med metoder 

som närmare följer de 

gällande rekommendationer 

för utveckling av 

frågeformulär. 

Kvantitativ metod. 

 

Inklusionskriterier 

Alla skolsköterskor från 20 olika 

delstader som var anställda eller 

vikarier i grundskola och högstadium, 

och som svarade på hela 

enkätundersökningen.  

 

Exklusionskriterier 

Ej specifikt angivet.  

 

Urvalsförfarande 

Information om studien spreds via 

nyhetsbrev eller sköterskekollegor, e-

mail skickades till alla medlemmar i 

National Association of School 

Nurses (NASA). 

 

Urval 

Det är omöjligt att veta hur många 

skolsköterskor som blev informerade 

om studien. 214 skolsköterskor 

svarade på enkäten.   

 

Datainsamlingsmetod 

Elektroniskt enkätformulär. 

 

Analysmetod 

Confirmatory factor analyses (CFA) 

och exploratory factor analysis (EFA). 

  

Styrkor 

Denna studies resultat kan 

ligga till grund för framtida 

skolbaserade program gällande 

barns vikt som inkluderar 

skolsköterskan och dennes 

upplevda barriärer i arbetet 

kring barnfetma. Det stöttar det 

socioekologiska synsättet på 

barnfetma och engagerar flera 

olika professioner, vilket i sin 

tur leder till ökad fysisk 

aktivitet och psyksocial hälsa 

bland barn och familjer. 

 

Svagheter 

Frivillighet i deltagandet kan 

ha lett till bias, genom att de 

skolsköterskor som var 

intresserade av ämnet deltog 

medan de som inte var 

intresserade avstod. 

 

Bevisvärde: Högt 

De barriärer som 

skolsköterskan upplevde 

inkluderade kunskap och 

resurser, tidsbrist, kompetens, 

personliga utmaningar, 

skolsköterskans roll, rädslan 

för reaktioner, kulturella 

skillnader, familjens 

karaktäristik, samt 

institutionens och samhällets 

uppbyggnad.  

 


