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Sammanfattning 

Bakgrund Övervikt och fetma är ett globalt problem som kan leda till sjukdomar som 

diabetes typ 2, hypertoni och olika former av cancer. Även den psykiska hälsan påverkas. 

Övervikt och fetma beskrivs av WHO som en onormal och extrem fettansamling som kan 

försämra hälsan. BMI kan användas för att sätta gränser för övervikt och fetma. BMI för barn 

är ålders- och könsberoende.  

Syfte Syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder för viktminskning hos barn och ungdomar i 

åldrarna 10-18 år med övervikt och fetma. 

Metod Studien utfördes som en litteraturstudie med beskrivande design och analysen 

genomfördes med inspiration från innehållsanalys. Sökorden som identifierades utifrån syftet 

var övervikt, fetma och viktminskning. Databaserna som användes var Cinahl och Medline. 

Litteraturstudien baserades på åtta studier.  

Resultat De omvårdnadsåtgärder för viktminskning hos barn och ungdomar mellan åldrarna 

10- 18 år som framkom i resultatet var olika former av utbildning, fysisk aktivitet, nutrition 

och motivation.  

Slutsatser Det beskrevs flera olika omvårdnadsåtgärder som stämde överens med övrig 

litteratur. Sjuksköterskan kan använda sig av Orems hjälpmetoder vid arbete med denna 

patientgrupp. Ett stort behov av ökad forskning finns inom området. 

 Nyckelord Barn och ungdomar, fetma och övervikt, omvårdnad. 
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1. Bakgrund  

Det är sjuksköterskans uppgift att tillgodose alla delar av patientens omvårdnadsbehov, de 

fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga behoven. Sjuksköterskan ska även identifiera 

och förebygga hälsorisker (Socialstyrelsen, 2005). Övervikt och fetma är en hälsorisk då det 

kan leda till socialt utanförskap och olika sjukdomar så som diabetes mellitus typ 2, 

sömnapné, olika former av cancer, hypertoni och depression (Lobstein, Baur & Uauy, 2004). 

Statens beredning för medicinsk utvärdering, [SBU], (2002) beskriver att barn med fetma som 

är över 10 år riskerar att föra med sig tillståndet till vuxen ålder. De beskriver även att 

personer som haft övervikt och fetma i tonåren dör tidigare än normalviktiga.  

1.1 Övervikt och fetma  

Övervikt och fetma beskrivs som ett allt mer utbrett problem i världen och anledningen kan 

vara en mer stillasittande vardag (Kelly & Melnyk, 2008) och förändrade kostvanor 

(Lindroos, 2007). Den mat som funnits i Sverige de senaste årtiondena består av hög 

energitäthet med mycket fett och socker, vilket kan vara en faktor till viktuppgång då 

överskottsenergi lagras som fett (Larsson, 2007). Ett normalt kaloriintag för en flicka i åldern 

10-13 år är ca 2064 kcal och för en pojke i samma ålder är ett normalt kaloriintag ca 2352 

kcal (Livsmedelsverket, 2007).  

Sextiofem procent av världens befolkning lever i länder där övervikt och fetma är mer 

frekvent ledande till död än undervikt (World Health Organisation [WHO], 2012). Övervikt 

och fetma ökar globalt och beskrivs enligt Kelly och Melnyk (2008) som en global epidemi. 

Tio procent av världens skolbarn mellan 5-17 år överviktiga, >30 % i Amerika och 20 % i 

Europa. I svaren för en nationell folkhälsoenkät som Statens folkhälsoinstitut (2012) utförde 

rapporteras det att 12 % av pojkarna och 10 % av flickorna i åldern 16-19 år var överviktiga 

år 2006-2008, 2 % av pojkarna och 3 % av flickorna uppfyllde kriterierna för fetma samma år.  

WHO (2012) beskriver övervikt och fetma som en onormal och extrem fettansamling som kan 

försämra hälsan. WHO definierar övervikt som ett BMI ≥ 25 och fetma som ett BMI ≥ 30. 

Faktorer som leder till övervikt och fetma kan dels vara genetiska men också bero på felaktig 

kosthållning och bristande fysisk aktivitet (Yeung & Hills, 2007).  

1.2 Body Mass Index  

För att mäta övervikt och fetma används ofta Body Mass Index (BMI) eftersom det är enkelt 

att utföra och det går snabbt att identifiera om en person är överviktig eller har fetma. BMI 

baseras på en persons vikt och längd och innebär en persons kg/m². Hos vuxna finns det fasta 

gränser för övervikt och fetma, 25 för övervikt och 30 för fetma. Hos barn är gränserna ålder- 

och könsberoende (Nowicka & Flodmark, 2006). Eftersom barn växer och det är skillnad 

mellan pojkar och flickor kan inte fasta gränser för övervikt och fetma användas, därför finns 

särskilda tabeller för BMI hos barn. För en 10 årig pojke motsvaras gränsen för övervikt av ett 

BMI på ~20 och gränsen för fetma ett BMI på ~24 och för en 14 årig flicka motsvaras gränsen 

för övervikt av ett BMI på ~23 och gränsen för fetma av ett BMI på ~ 28,5. Vid 18 års ålder 

är gränserna för övervikt och fetma detsamma som hos vuxna (Cole, Bellizzi, Flegal & Dietz, 

2000). BMI tar inte samma hänsyn till kroppssammansättning som en mätning av fettmassa 

och fettprocent med en bioelektrisk impedansmätare gör. BMI anses dock vara mer 

kostnadseffektivt och mindre komplicerat att utföra än en mätning av fettmassa och 
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fettprocent därför används BMI mer frekvent, dessutom går BMI att applicera på många 

personer (Mårild, Neovius & Rasmussen, 2007). BMI percentile kan också användas för att se 

om barn har övervikt eller fetma. Då används särskilda kurvor, som utarbetats efter 

referenspopulationer, med percentiler där en viss percentilgräns står för övervikt eller fetma. 

Vart gränsen går kan skilja sig och bestäms av den som använder kurvorna (Lobstein et al., 

2004). 

1.3 Barns utveckling och övervikt 

När ett barn är i 6- 12 års ålder är barnets produktivitet, inlärning och arbetsglädje i centrum. 

Arbetsglädjen och lusten att lära nya saker ökar om barnet får möjlighet att kreativt samspela 

med sin omgivning. Barnen i den här åldern är i behov av beröm och det är viktigt att de 

känner sig behövda. Att barnet får lära sig vart gränsen för vad de klarar av går är viktigt 

eftersom de då lär sig sin kapacitet och får självkänsla. Barnet har också stark integritet och 

kan uppleva osäkerhet inför vilka beteenden som accepteras i en ny situation (Enskär & 

Golsäter, 2009). När information ges till barn i den åldersgruppen bör sjuksköterskan utgå 

från att barnet vill veta mer, att informera barn i den här åldern är lättare eftersom de kan 

uttrycka sina känslor med ord och lättare förstå varför saker måste göras (Edwinson- 

Månsson, 2008).  

När barn är i 13- 18 års ålder är de i behov av att utveckla en stabil identitet, behov av sina 

föräldrar, vänskapsrelationer och andra människor. Den kroppsliga identiteten är sårbar 

speciellt om det sker förändringar i utseendet. Det är viktigt att ge barnet grundlig information 

eftersom tonåringen har lärt sig att se på saker mer kritiskt, otillräcklig information kan leda 

till oro och rädsla (Enskär & Golsäter, 2009). Problem relaterat till övervikt och fetma hos 

barn kan vara social isolering pga. att de blir retade av sina kamrater (Yeung & Hills, 2007). 

Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2005) skriver att övervikt och fetma inte 

bara påverkar den fysiska hälsan negativt utan även livskvaliteten. Det är därför viktigt att 

finna ett sätt att hantera övervikten eller fetman hos både barn och vuxna.  

1.4 Omvårdnadsteori  
Egenvård är den personliga vård som individen behöver varje dag för att reglera sin egen 

funktion och utveckling. Egenvården innebär aktiviteter som individen själv utför för att 

bibehålla liv, hälsa och välbefinnande. Den påverkas av faktorer som ålder, utvecklingsstatus, 

hälsa, miljöfaktorer och tillgång till hälso- och sjukvård. Barn, äldre och sjuka kan behöva 

hjälp eller assistans för att klara av sin egenvård. Då patienten inte är i stånd att sköta sin 

egenvård själv kan det behövas omvårdnad för att kompensera bristen i egenvården. 

Omvårdnadens mål är att hjälpa patienten att så långt som möjligt klara egenvården 

självständigt. Sjuksköterskan måste förstå att egenvård kräver energi, tid och resurser och inte 

kan utföras utan hänsyn till den mänskliga förmågan och utan kunskap om vad som behöver 

göras. Kunskapen måste anpassas efter personens ålder (Orem, 1995). Ett exempel när en 

obalans mellan egenvårdsbehov och egenvårdsförmåga skulle kunna uppstå är när ett barn är 

överviktigt eller har fetma. Sjuksköterskan kan då behöva ordinera åtgärder för att 

kompensera för barnets sviktande egenvårdsförmåga. Då Orems egenvårdsteori är 

litteraturstudiens teoretiska referensram kommer litteraturstudiens resultat att diskuteras 

utifrån egenvårdsteorin i resultatdiskussionen.  
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1.5 Problemformulering 

Eftersom övervikt och fetma hos barn är ett globalt problem och riskerna med övervikt och 

fetma är allvarliga är det av betydelse att utföra litteraturstudien. Resultatet i litteraturstudien 

kan användas av sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet vid övervikt och fetma hos barn och 

ungdomar i åldern 10- 18 år. Resultatet kan i sin tur leda till en individuellt anpassad vård 

vilket innebär en mer fördelaktig vård för barn och ungdomar med övervikt och fetma.  

2. Syfte 

Syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder för viktminskning hos barn och ungdomar i 

åldrarna 10-18 år med övervikt och fetma.  

3. Metod 

Litteraturstudien är utförd med beskrivande design med stöd från Forsberg och Wengströms 

(2008) metodlitteratur. En litteraturstudie ska innehålla en systematisk sökning av litteratur i 

databaser som är relevanta för syftet. För att utföra en sökning ska sökord identifieras utifrån 

syftet, därefter kan sökningen påbörjas. Urval utförs sedan i olika steg och utfallet granskas 

kritiskt och sammanställs utifrån syftet (Forsberg & Wengström, 2008). 

3.1 Sökstrategi 

De databaser som valdes var Medline och Cinahl eftersom båda belyste omvårdnad och var 

relevanta för litteraturstudiens syfte (Forsberg & Wengström, 2008). Fetma, övervikt och 

viktminskning identifierades som studiens sökord utifrån syftet, de kontrollerades mot 

databasernas ämnesordlistor. I Medline MeSh blev Obesity, Overweight och Weight loss 

sökord och i Cinahl Headings Obesity och Weight loss. Enligt Forsberg och Wengström ska 

sökorden kombineras utifrån booleska operatorer för att få en så bred sökning som möjligt. 

Den första sökningen i litteraturstudien utfördes genom att söka på orden Overweight, Obesity 

och Weight loss var för sig och sedan kombinerades dessa med ”AND” eftersom syftet var att 

beskriva både fetma och övervikt samt viktminskning (Se sökmatris, bilaga 1). Exact Subject 

Heading (MH) valdes också för att sökningen i databaserna skulle leta efter nyckelorden. 

Begränsningar som gjordes var engelska, Peer-reviewed i Cinahl, åldern på deltagarna 6-12 år 

och 13-18 år samt att publiceringsåren begränsades till de tio senaste åren för att få så aktuell 

forskning som möjligt. 

3.2 Urval 

Inklusionskriterierna var studier som var etiskt granskade, studier som innefattade deltagare 

med både övervikt och fetma samt studiedeltagare mellan 10-18 år. Exklusionskriterierna var 

studier som beskrev övervikt och fetma på grund av sjukdom, medicinska diagnoser, åtgärder 

för sjukdomsprevention, graviditet, postpartum (efter graviditet), kirurgiska ingrepp som 

åtgärd, läkemedel för viktnedgång, naturläkemedel, sekundärkällor och studier utan abstract. 

Urvalet följde Forsberg och Wengströms (2008) steg. I urval ett lästes studiernas titlar, i urval 

två lästes studiernas abstract i urval tre lästes studierna i fulltext. Där kontrollerades 

inklusion- och exklusionskriterer, att studierna belyste syftet och vetenskaplig kvalitet genom 

att de granskades utifrån Forsberg och Wengströms granskningsmallar för kvantitativa 
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studier. Granskningen utfördes genom att en granskningsmall som utgick från Forsberg och 

Wengström granskningsmall för kvantitativa studier utformades. Granskningsmallen 

utformades så att frågorna gav poäng. Varje studie fick ett poäng per fråga om den uppfyllde 

det som frågades efter, även två poäng kunde fås på en fråga. Maxpoängen som studierna 

kunde uppnå var 20 poäng. ≤ 10 poäng värderade studien till låg kvalitet, 11- 15 poäng 

värderade studien till medel kvalitet och hade studien 16-20 poäng värderades den till hög 

kvalitet. Se kvalitetsgranskning (bilaga 2). Litteraturstudien baserades på åtta studier. Se 

artikelmatris i bilaga 3.  

3.3 Etiska överväganden 

Alla studier som innefattas i en litteraturstudie bör vara etiskt godkända av en etisk kommitté, 

studierna bör redovisas och arkiveras säkert i tio år och alla studier som stämmer med 

litteraturstudiens syfte ska tas med även om de strider mot forskarens egen åsikt (Forsberg & 

Wengström, 2008). I litteraturstudien kontrollerades att studierna var granskade av en etisk 

kommitté vilket alla inkluderade studier var. Alla studier som stämde överens med syftet 

inkluderades och de kommer sparas i minst tio år.  

3.4 Analys 

Analys med inspiration från Elo och Kyngäs (2007) innehållsanalys utfördes genom 

användning av kategorier och subkategorier. Artiklarna lästes i fulltext flera gånger sedan 

identifierades och markerades det innehåll som var relevant för syftet, dessa blev 

litteraturstudiens meningsenheter. Meningsenheter med liknande innehåll sorterades och 

strukturerades som subkategorier. Subkategorier med liknande innehåll sammanställdes till 

kategorier. Litteraturstudiens subkategorier blev sju och var undervisning, litteratur, träning, 

vardagsaktivitet, kostförändring, mål och uppmuntran. Kategorierna blev fyra och var 

utbildning, fysisk aktivitet, nutrition och motivation. Kategorierna utgjorde huvudrubrikerna i 

litteraturstudiens resultat. 

4. Resultat  

4.1 Utbildning  

4.1.1 Undervisning  

Berkowitz et al. (2011) jämförde deltagare med medelåldern 15 år som deltog i olika grupper. 

En grupp fick måltidsersättningar (MR) och den andra fick vanlig mat med reducerat 

kaloriinnehåll (CD), efter 14 veckor delades deltagarna upp i fler grupper vilket beskrivs mer 

under kategorin nutrition. Deltagarna och deras föräldrar gick på separata möten varje vecka 

där de fick lära sig att dokumentera matintag och fysisk aktivitet. På mötena uppmuntrades 

även deltagarna att öka den fysiska aktiviteten till minst 30 minuter om dagen samt att minska 

sitt stillasittande. Mötena hölls en till två gånger i veckan under studiens gång.  

I en studie på flickor, medelåldern 14 år, jämfördes två grupper en som fick en 

primärvårdsbaserad livsstilsintervention och en grupp som fick material för vikthantering. 

Flickorna i gruppen som fick den primärvårdsbaserade livsstilsinterventionen fick gå på 16 

gruppmöten under fem månader. Där fick de lära sig att skapa regelbundna ätmönster, byta 

söta drycker mot vatten, minska andelen skräpmat, öka antalet familjemiddagar och äta mer 
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frukt och grönt. De fick också lära sig att dokumentera sitt matintag och sin fysiska aktivitet 

hemma. De fick väga sig och redovisa dokumentationen på varje möte. Kunde de inte närvara 

på mötena erbjöds de telefonsamtal. Föräldrarna till dessa flickor bjöds de tre första 

månaderna in till veckomöten där de fick lära sig samma sak som flickorna för att lättare 

kunna stödja dem. Föräldrarna uppmuntrades också att öka eller behålla antalet 

familjemiddagar samt att bli medvetna om att deras ätmönster, attityder och beteende kunde 

påverka flickorna (DeBar et al., 2012). 

Gately, Barth, Radley och Cooke (2005) utförde en studie på 14 åringar, där jämfördes en 

interventionsgrupp som deltog på ett viktminskningsläger för ungdomar med övervikt och 

fetma med en kontrollgrupp. Interventionsgruppen deltog i tre lektioner i veckan, en om 

nutrition, en om livsstilsförändringar och en diskussionsgrupp där de fick diskutera fritt. 

I Gately et al. (2007) studie jämfördes två grupper en som fick en kost med högt 

proteininnehåll och en som fick en kost med standard proteininnehåll. Studien utfördes på ett 

läger och medelåldern på deltagarna var 14 år. Båda grupperna fick gå på fyra lektioner i 

veckan ledda av teamet på lägret som handlade om matförändringar och kvarhållande av 

beteendeförändring.  

I en studie på amerikanska barn med mexikanskt ursprung var medelåldern 12 år. Deltagarna 

delades upp i två grupper, den ena gruppen fick en ledarledd intervention och den andra 

gruppen fick självhjälp under tolv veckor. Deltagarna som fick den ledarledda interventionen 

fick undervisning i nutrition i slutet av skoldagen en gång i veckan. Vid dessa lektioner fick 

deltagarna lära sig att göra hälsosammare matval genom att lära sig läsa 

innehållsförteckningar och minska portionsstorleken. De fick också lära sig att dela upp maten 

i kategorier utifrån hur hälsosamma de var. Kategorierna var ”säkra”, ”försiktighet” och 

”fara”. Säkra var frukt och grönsaker, försiktighet var magert kött, fettsnåla mejeriprodukter 

och stärkelse och fara var mat som innehöll ≥5 g fett eller ≥15 g socker. Deltagarna fick även 

lära sig att dokumentera sitt matintag, stillasittande, sin fysiska aktivitet och vikt. Även 

föräldrarna till deltagarna i gruppen som fick den ledarledda interventionen fick undervisning 

på möten en gång i månaden. Där fick de lära sig att anpassa familjemiddagar genom att bland 

annat lära sig laga traditionella mexikanska maträtter med mindre kalorier. Dessutom 

uppmuntrades de att utföra aktiviteter med familjen för att främja hälsosamma 

livsstilsförändringar (Johnston et al., 2007). I en studie med medelåldern 13 år var deltagarna 

medlemmar på en hemsida för viktminskning. Deltagarna fick tillsammans med sina föräldrar 

gå på möten en gång i veckan. Där fick de lära sig att göra hälsosammare matval (Stubbs, 

Pallister, Avery, Allan & Lavin, 2012).  

4.1.2 Litteratur 

I DeBar et al. (2012) studie där flickorna i den ena gruppen fick en primärvårdsbaserad 

livsstilsintervention och flickorna i den andra gruppen fick material för vikthantering bestod 

materialet för vikthantering av evidensbaserad information om vikthantering och förslag på 

böcker och online material. Deras föräldrar fick en föräldraguide för att hjälpa flickorna att 

göra hälsosamma livsstilsförändringar. I Johntston et al., (2007) studie på amerikanska barn 

med mexikanskt ursprung där den ena gruppen fick en ledarledd intervention och den andra 

gruppen fick självhjälp fick självhjälpsgruppen en bok som handlade om vikthantering hos 

barn och deras familjer. Den skulle användas av deltagarna och deras föräldrar.  
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I studien av Stubbs et al. (2012) där deltagarna var medlemmar på en hemsida för 

viktminskning fick de litteratur för att uppmuntra små förändringar i mat- och aktivitets 

vanor. I en studie av Lubans, Morgan, Aguiar och Callister (2011) användes ett program för 

viktminskning hos pojkar med medelåldern 14 år som kom från högstadieskolor med låg 

social status. Programmet för viktminskning utfördes under skoltid. Interventionsgruppen 

ingick i Physical Activity Leaders (PALs) programmet som var ett program som bestod av 

flera komponenter dels fysisk aktivitet och de jämfördes med en kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen fick böcker som innehöll information som skulle uppmuntra deltagarna 

att utföra fysisk aktivitet och äta nyttigt.  

4.2 Fysisk aktivitet 

4.2.1 Träning 

Olika former av träning förekom i flera av studierna. I DeBar et al. (2012) studie var målet att 

flickorna som deltog i en primärvårdsbaserad livsstilsintervention skulle öka sin fysiska 

aktivitet genom att utföra 30-60 minuters fysisk aktivitet minst fem dagar i veckan och 15 

minuter daglig yoga. De fick även en digital utrustning att använda själva eller med andra för 

att den fysiska aktiviteten skulle vara rolig. I Johnston et al. (2007) studie fick deltagarna i 

gruppen som fick den ledarledda interventionen träna i 35-40 minuter fyra gånger per vecka. 

Träningen baserades på cirkelträning, lagsporter och ledarledda aktiviteter. Målet med 

träningen var att deltagarna skulle utveckla färdigheter i någon aktivitetsform för att kunna 

fortsätta med den även efter studiens slut. I studien av Lubans et al. (2011) fick pojkarna i 

interventionsgruppen ägna sig åt idrott, lunchaktiviteter och styrketräning under skoltid.  

I de två studierna som utfördes på läger hade de likadana interventioner för fysisk aktivitet för 

deltagarna. Deltagarna skulle utföra sex olika sessioner med aktiviteter om dagen, en aerob, 

en vattenbaserad, två valfria och två sportbaserade (Gately et al., 2005; Gately et al., 2007). I 

två studier användes stegräknare så att deltagarna kunde bevaka hur många steg de tagit 

(DeBar et al., 2012; Lubans et al., 2011). Deltagarna i Stubbs et al. (2012) studie 

uppmuntrades att engagera sig i aktiva fritidssysselsättningar och deltagarna i Berkowitz et al. 

(2011) studie skulle utföra minst 30 minuters fysisk aktivitet om dagen. 

4.2.2 Vardagsaktivitet  

Flera studier beskrev att deltagarna skulle vara vardagsaktiva. Deltagarna uppmuntrades att 

vara vardagsaktiva så ofta de kunde, som att ta trappor istället för hiss samt att promenera till 

skolan (DeBar et al., 2012; Lubans et al., 2011) och de uppmuntrades även att minska sitt 

stillasittande (Berkowitz et al., 2011; Stubbs et al., 2012). Flickorna i den 

primärvårdsbaserade livsstilsinterventionen i DeBar et al. (2012) studie uppmuntrades att 

begränsa tv-tittandet och dataanvändandet till två timmar per dag och öka den fysiska 

aktiviteten hemma.  

4.3 Nutrition 

4.3.1 Kostförändring 

I en studie av Schiel, Kaps och Bieber (2011) hade deltagarna medelåldern 14 år. De deltog i 

ett program för viktminskning, structured treatment and teaching programme (STTP). 

Deltagarna fick detaljerade kostplaner och måltiderna var individuellt anpassade utifrån hur 
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många kilojoule de skulle äta per måltid. De fick sedan ta kort på sin mat och skicka dessa för 

att få dem analyserade för att se om energiintaget överensstämde med vad deltagaren borde 

äta enligt kostplanen.  

Som tidigare beskrivet åt deltagarna i MR-gruppen i Berkowitz et al. (2011) studie 

måltidsersättningar men också frukt och grönsaker. Deltagarna i CD-gruppen fick äta vanlig 

mat med reducerat kaloriinnehåll begränsat till 1300-1500 kcal/dag. Efter 14 veckor delades 

MR-gruppen upp i två grupper, MR/MR som fortsatte med måltidsersättningar, frukt och 

grönt och MR/CD som övergick till CD-gruppens diet. CD-gruppen fortsatte som tidigare 

med vanlig mat med reducerat kaloriinnehåll, CD/CD.  

För flickor som ingick i den primärvårdsbaserade livsstilsintervention handlade kostdelen om 

att ändra flickornas matintag och ätmönster. Flickornas dagliga kaloriintag skulle vara mellan 

1600-1800 kcal och för att uppnå det skulle de ta hjälp av kunskapen som de fått på 

gruppmötena, bl.a. minska portionsstorleken, minska konsumtionen av energität kost samt 

öka andelen av frukt och grönt. (DeBar et al., 2012).  

I två studier delades deltagare upp i grupper utifrån sin basalmetabolism, kaloriintaget skulle 

vara tillräckligt och inte leda till malnutrition (Gately et al., 2005; Gately et al., 2007). I 

Gately et al. (2005) studie delades kaloriintaget upp på tre huvudmål och ett mellanmål. I 

Gately et al. (2007) studie jämfördes deltagare som åt en kost med högt proteininnehåll med 

deltagare som åt en kost med standard proteininnehåll. Högprotein kosten bestod av 22,5 % 

protein och standardprotein kosten bestod av 15 % protein per måltid. 

4.4 Motivation 

4.4.1 Mål 

Att sätta upp personliga mål förekom i flera studier (DeBar et al., 2012; Johnston et al., 2007; 

Schiel et al., 2011; Stubbs et al., 2012). I två studier sattes individuella mål i fysisk aktivitet 

och nutrition (DeBar et al., 2012; Schiel et al., 2011) och deltagarna i DeBar et al. (2012) 

studie skulle ge sig själva belöning när målen uppfylldes. I studien av Stubbs et al. (2012) 

sattes mål för viktminskning åt deltagarna av hälso- och sjukvårdspersonal i samspel med 

deltagaren och dennes föräldrar. Målen följdes upp var tredje månad av konsulten deltagaren 

hade kontakt med från hemsidan och deltagaren själv.  

4.4.2 Uppmuntran 

I studierna användes olika tillvägagångssätt för att uppmuntra deltagarna. I Lubans et al. 

(2011) studie uppmuntrades pojkarna i interventionsgruppen att bli ledare i fysisk aktivitet i 

skolan och i hemmet. De fick ledarskapscertifikat om de var ledare för tillräckligt många 

sessioner. I studien där flickor fick en primärvårdsbaserad livsstilsintervention använde de sig 

av lek i kombination med fysisk aktivitet för att flickorna inte skulle uppleva obehag av den 

fysiska aktiviteten (DeBar et al., 2012). I studien av Johnston et al., (2007) fick deltagarna 

välja aktiviteter själva och ett poängsystem användes. Deltagarna fick poäng när de höll igång 

kroppen under fysisk aktivitet, provade nya frukter, grönsaker, uppnådde personliga mål och 

programmets mål. Poängen kunde senare bytas ut mot priser, familjens medverkande under 

viktminskningsprocessen var även viktig för motivationen. I båda studierna som utfördes på 

läger beskrevs det att deltagarna skulle ha roligt medan de reducerade sin vikt (Gately et al., 

2005; Gately et al., 2007). 
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4.5 Resultatsammanfattning  

Utbildning, fysisk aktivitet, nutrition och motivation av varierande sort beskrevs. 

Undervisning och litteratur var vanliga utbildningsformer, deltagarna fick undervisning i 

nutrition, fysisk aktivitet och livsstilsförändringar. De fick lära sig att dokumentera. 

Undervisning för föräldrarna förekom också. Deltagarna fick också böcker. Den fysiska 

aktiviteten handlade främst om att öka den och olika former av träning beskrevs, 

vardagsaktivitet nämndes också. Nutritionsdelen handlade om kostförändring främst genom 

minskat energiintag. För att motivera deltagarna sattes personliga mål och de blev 

uppmuntrade på olika sätt.  

5. Diskussion  

5.1 Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva omvårdnadsåtgärder för viktminskning hos barn 

och ungdomar i åldrarna 10-18 år med övervikt och fetma. Studien är utformad som en 

litteraturstudie med beskrivande design, vilket är en relevant metod för att beskriva det 

nuvarande kunskapsläget och passar med studiens syfte (Polit & Beck, 2012). Databaserna 

Medline och Cinahl inbegrep både omvårdnad och överensstämde med studiens syfte därför 

valdes de (Forsberg & Wengström, 2008). En sökning genomfördes i psycINFO men den 

resulterade endast i en relevant studie som även återfanns i Medline, därför uteslöts 

psycINFO. Att ha gjort sökningar i flera databaser är en styrka eftersom risken då är mindre 

att relevanta studier kan ha förbisetts.  

Sökorden identifierades utifrån syftet och kontrollerades mot databasernas ämnesordlistor 

vilket överensstämmer med vad Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) beskriver. De 

beskriver också att databaserna kan vara uppbyggda på olika sätt och att sökorden kan 

benämnas olika beroende på vilken databas sökningen utförs i vilket har hafts i åtanke. Att 

följa relevant litteratur styrker litteraturstudien eftersom sökorden är identifierade på ett 

korrekt sätt. Sökorden som identifierades är Obesity, Overweight och Weight loss i Medline 

och Obestiy och Weight loss i Cinahl. En sökning i Medline med endast obesity AND weight 

loss eller overweight AND weight loss hade varit möjlig att genomföra men utfördes inte då 

syftet var att beskriva studier med deltagare som har både övervikt och fetma. Det kan vara en 

svaghet i litteraturstudien då relevanta studier kan ha förbisetts. Ytterligare ett tänkbart sökord 

hade varit child då många sökträffar fick exkluderas på grund av att de belyste vuxnas 

viktnedgång trots att en begränsning i ålder gjordes. Child hade dock lett till bortfall av tre 

studier som inkluderades i litteraturstudien, eftersom ordet child inte var ett nyckelord i 

studierna. Att utföra en sökning med Exact Major Subject Heading (MM) ger en snävare 

sökning eftersom nyckelorden endast återfinns i Major subjects. I litteraturstudien användes 

Exact Subject Heading (MH) vilket innebär att nyckelorden återfinns i antingen Major 

subjects eller Minor subjects vilket ger en bredare sökning. En sökning med MM istället för 

MH utfördes men resulterade i bortfall av relevanta träffar. 

Sökningen utfördes inte specifikt utefter att hitta studier som endast belyste sjuksköterskans 

arbete med omvårdnadsåtgärder för övervikt och fetma hos barn och ungdomar mellan 10- 18 

år. Anledningen till detta var att inte göra en begränsning till endast en profession utan istället 

ge möjlighet att finna studier med åtgärder för övervikt och fetma utförda av andra 

professioner. Däremot var det av vikt att åtgärderna som förekom i studierna även kunde 
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utföras av sjuksköterskan som en omvårdnadsåtgärd trots att de från första början var riktade 

till andra professioner. 

Begränsningarna i litteraturstudien är de tio senaste åren, vilket överensstämmer med vad 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att en litteraturstudie bör baseras på aktuell 

forskning. Sju av de inkluderade studierna är från de fem senaste åren och en är från år 2005 

vilket gör att de inkluderade studierna kan vara mycket aktuella. Det ursprungliga syftet var 

att endast inkludera studier med deltagare mellan 13-18 år men då det gav få studier till 

litteraturstudien utökades syftet till 10-18 år och en ny sökning utfördes. Den nya sökningen 

utfördes med begränsningarna barn mellan 6-12 år och ungdomar mellan 13-18 år. För att 

identifiera de studier med deltagare från 10-18 år utfördes en manuell identifiering av dessa i 

urval tre. Den manuella identifieringen utfördes genom att studera åldersspannet på deltagarna 

i studierna. Om inget åldersspann fanns kontrollerades deltagarnas medelålder (se 

artikelmatris, bilaga 3). På grund av begränsade språkkunskaper begränsades språket på 

studierna till engelska vilket kan ha lett till bortfall av relevanta studier på andra språk.  

I urvalet lästes först titlar, sen abstract och till sist studierna i fulltext vilket Forsberg och 

Wengström (2008) beskriver vilket innebär att litteraturstudiens urval är utfört på ett korrekt 

sätt. Oklara titlar inkluderades för att minska risken för bortfall av relevanta studier vilket 

resulterade i många bortfall efter urval två. Ett inklusionskriterie var att de studier som 

inkluderades skulle vara granskade av en etisk kommitté. Ingen av studierna exkluderades 

endast på grund av att de saknade etisk granskning utan andra orsaker fanns. Flera studier har 

exkluderats då de har belyst åtgärder som kirurgiska ingrepp för viktminskning och medicin 

för viktminskning eftersom åtgärderna inte ordineras av en sjuksköterska. Studier med 

deltagare som hade medicinska diagnoser exkluderades på grund av antagande att 

omvårdnadsåtgärderna kunde skilja sig åt hos friska och sjuka deltagare var det ett 

exklusionskriterie med det är något som inte går att veta med säkerhet. Studier som 

fokuserade på viktminskning för sjukdomsprevention exkluderades då sjukdomar inte skulle 

vara i fokus vilket kan vara en svaghet eftersom viktminskning handlar om att förebygga 

fysisk och psykisk ohälsa. Det kan ha funnits fler dubbletter än vad som beskrivs i 

sökmatrisen (bilaga 1). Databaserna delades upp mellan författarna och en jämförelse av 

studier utfördes endast i slutet av hela urvalet, vilket endast resulterade i en dubblett.  

Alla studier värderades utifrån Forsberg och Wengströms (2008) granskningsmallar för 

kvantitativa studier. Tre studier som inkluderades har låg kvalitet, två av dessa har låg kvalitet 

på grund av stora bortfall innan studien påbörjades och en har låg kvalitet på grund av att 

syftet inte var tydligt beskrivet, endast en tydlig hypotes finns. Studierna inkluderades ändå 

eftersom de var relevanta för syftet och resultaten överensstämde med andra studier av högre 

kvalitet. Studierna som inkluderades till litteraturstudien var alla kvantitativa. Att även ha 

kvalitativa studier hade varit av värde men en kvalitativ studie motsvarar inte syftet att 

beskriva viktminskning.  

Analys med inspiration från Elo och Kyngäs (2007) innehållsanalys utfördes genom 

användning av kategorier och subkategorier. Däremot eftersöktes inte teman. En styrka i 

litteraturstudien är att studierna som inkluderades belyser viktminskningsåtgärder hos både 

pojkar och flickor vilket gör att resultatet går att applicera på båda könen.  

En av studierna var en pilotstudie, den inkluderades ändå eftersom den bedömdes ha 

tillräcklig vetenskaplig kvalitet samt att resultatet överensstämde med de andra studiernas 

resultat. Att inkludera pilotstudien och två studier med stort bortfall samt studier av låg 



12 
 

kvalitet är en svaghet i litteraturstudien och kan leda till att resultatet inte går att generalisera i 

lika stor utsträckning. Det är viktigt att tänka på att läsa resultatet med uppmärksamhet 

eftersom studierna värderades till låg och medel kvalitet.  

Mätmetoderna skiljde sig åt mellan de olika studierna, däremot var BMI en mätmetod som 

återkom i alla studier. Vikt och längd var också vanligt förekommande mätmetoder i fler av 

studierna. Att alla studier använde BMI som mätmetod är en styrka i litteraturstudien eftersom 

det då kan innebära att BMI är en pålitlig mätmetod inom området övervikt och fetma.  

Inklusionskriterierna skiljde sig åt mellan studierna. Gemensamt för alla åtta studier var att 

deltagarna skulle vara barn och ungdomar. Övervikt och fetma var också inklusionskriterier 

som förekom i flera av studierna, de mättes antingen med specifika BMI gränser (Berkowitz 

et al., 2011; Gately et al., 2005; Gately et al., 2007) eller BMI percentile (DeBar et al., 2012; 

Johnston et al., 2007; Schiel et al., 2011). Två studier hade ingen gräns för övervikt och fetma 

(Lubans et al., 2011; Stubbs et al., 2012). Att studierna hade olika inklusionskriterier för 

övervikt och fetma kan vara en svaghet. Oavsett studiernas varierande inklusionskriterier 

kontrollerades att deltagare med både övervikt och fetma förekom.  

5.2 Resultatdiskussion  

Enligt Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (2010) är en omvårdnadsåtgärd en planerad 

och/eller genomförd åtgärd som har för avsikt att främja hälsa och förebygga ohälsa. 

Utformningen av åtgärden kan göras på olika sätt exempelvis genom att motivera, stödja, 

underlätta och assistera. Enligt Björvell och Thorell-Ekstrand (2009) är det 

omvårdnadsdiagnosen och omvårdnadsmålen som styr val av omvårdnadsåtgärd. De 

omvårdnadsåtgärder som beskrivits i resultatet är utbildning, fysisk aktivitet, nutrition och 

motivation. Studierna har inte bara undersökt en åtgärd utan flera vilket har gjort det svårt att 

sammanställa till ett tydligt resultat. Studierna i resultatet har inte specifikt tittat på 

omvårdnadsåtgärder utan de har undersökt effekten på viktminskning med hjälp av flera olika 

interventioner. Studierna inkluderades ändå då interventionerna som nämndes går att använda 

som omvårdnadsåtgärd av sjuksköterskan. Vid användning av en del omvårdnadsåtgärder kan 

sjuksköterskan behöva arbeta i team med andra professioner, exempelvis dietister vid 

kostförändring, för att omvårdnadsåtgärderna ska utföras korrekt och för att patienten ska få 

en bra vård.  

5.2.1 Utbildning som omvårdnadsåtgärd 

Resultatet visade att utbildning var en sjuksköterskans främsta omvårdnadsåtgärder för 

viktminskning hos barn och ungdomar med övervikt och fetma. Undervisning i nutrition 

(Gately et al., 2005; Gately et al., 2007; Johnston et al., 2007; Stubbs et al., 2012) och 

livsstilsförändringar (Gately et al., 2005) beskrevs. Undervisning för föräldrar beskrevs också 

(DeBar et al., 2012; Johnston et al., 2007; Stubbs et al., 2012). Deforche, De Bourdeaudhuij 

och Hills (2007) skriver att en viktig faktor i behandlingen vid övervikt och fetma hos barn 

och ungdomar är att utbilda barnet och föräldrarna.  

Undervisning är enligt Ehnfors et al. (2010) en viktig del av sjuksköterskans hälsofrämjande 

arbete och information av olika slag är vanliga och viktiga omvårdnadsåtgärder, detta för att 

ge patienten ökad kunskap, ökad förståelse och för att stärka patienten. Informationen kan ges 

på olika sätt, både muntligt och skriftligt. I resultatet framkom att litteratur av varierande sort 

användes (DeBar et al., 2012; Johnston et al., 2007; Lubans et al., 2011; Stubbs et al., 2012).  
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Undervisningen skedde på olika former av möten för deltagare och föräldrar (Berkowitz et al., 

2011; DeBar et al., 2012; Gately et al., 2005; Gately et al., 2007; Johnston et al., 2007; 

Lubans et al., 2011; Stubbs et al., 2012). Att låta deltagarna få information och delta i möten 

enskilt eller tillsammans med föräldrar eller i grupp med andra deltagare är åtgärder 

sjuksköterskan kan använda sig av. Nowicka och Flodmark (2006) beskriver att det finns flera 

fördelar med att behandla överviktiga barn i grupp. Dels eftersom det ger barnet möjlighet att 

träffa andra barn som är i samma situation och för att det då är enkelt att ge liknande 

information till flera barn. Att anpassa möten efter barnets ålder kan vara av betydelse 

eftersom barn i olika åldrar behöver information på olika sätt. Hos barn i 10-12 års ålder är 

som tidigare beskrivet arbetsglädjen och lusten att lära i fokus (Enskär & Golsäter, 2009). 

Ungdomarna i 13-18 års ålder är i behov av att utveckla en stabil identitet och den kroppsliga 

identiteten är sårbar (Enskär & Golsäter, 2009) därför är det viktigt att sjuksköterskan tänker 

på hur hon uttrycker sig vid kontakt med den unge.  

En av Orems hjälpmetoder som sjuksköterskan kan använda sig av är undervisning. När 

sjuksköterskan möter ett barn är det viktigt att hon tänker på att barnet måste vara förberett på 

att lära sig ny kunskap, barnet måste även vara intresserat och mottagligt för den nya 

kunskapen. Innan undervisningen är det viktigt att sjuksköterskan identifierar barnets 

lärandebehov och tar hänsyn till barnets bakgrund. Sjuksköterskan måste även motivera 

barnet att lära sig och få henne/honom att inse vikten av att lära sig det som behövs. En 

egenvårdshandling tar lång tid att lära sig och därför är det av vikt att sjuksköterskan använder 

sin fantasi inför planering av det barnet behöver lära sig. Det är viktigt att lärandet anpassas 

efter barnets ålder och utvecklingsnivå, ibland kan det även vara lämpligt med undervisning i 

grupp (Orem, 1995). Detta går att applicera på barn med övervikt och fetma.  

Deltagarna fick dokumentera sitt matintag, sin aktivitet och sitt stillasittande (Berkowitz et al., 

2011; DeBar et al., 2012; Johnston et al., 2007). Deforche et al. (2007) beskriver att 

självdokumentation kan vara av värde för barnet, eftersom medvetandet hos barnet ökar. 

Hälso- och sjukvårdspersonal kan gå igenom dokumentationen tillsammans med barnet och 

på så vis identifiera ohälsosamma beteenden.  

5.2.2 Fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd 

I resultatet tas olika former av träning upp, dels under skoltid och på fritiden (Berkowitz et al., 

2011; DeBar et al., 2012; Gately et al., 2005; Gately et al., 2007; Johnston et al., 2007;  

Lubans et al., 2011; Stubbs et al., 2012). Nowicka och Flodmark (2006) skriver att den 

fysiska aktiviteten bör anpassas efter barnets ålder och mognad och barnen bör röra sig på 

olika sätt för att stimulera hela kroppen. Vidare beskriver Nowicka och Flodmark att det är 

viktigt att vårdgivaren beskriver det roliga med att röra på sig. Eget val av fysisk aktivitet för 

deltagarna förekom (Gately et al., 2005; Gately et al., 2007). I SBUs (2002) litteraturöversikt 

visar resultatet att den fysiska aktiviteten blir mer naturlig i det dagliga livet och mer 

bestående om barnet själv får välja den.  

Hur ofta eller hur länge den fysiska aktiviteten ska utföras varierar mellan studierna i 

resultatet, i flera studier beskrivs att den fysiska aktiviteten ska utföras under minst 30 minuter 

(Berkowitz et al., 2011; DeBar et al., 2012; Gately et al., 2005; Gately et al., 2007; Johnston 

et al., 2007; Lubans et al., 2011). Nowicka och Flodmark (2006) rekommenderar att barn skall 

röra sig minst 60 minuter dagligen och det behöver inte vara sammansatt. Att vara aktiv minst 

60 minuter om dagen borde gå att uppnå, dels för att barn ofta är aktiva i skolan genom 

idrottslektioner, aktiva raster och dels via olika fritidssysselsättningar. Att ta trappor istället 
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för hiss och promenera till skolan är vardagsmotion som framkom i litteraturstudiens resultat 

(DeBar et al., 2012; Lubans et al., 2011) Att begränsa stillasittandet förkom också i resultatet 

på olika sätt (Berkowitz et al., 2011; DeBar et al., 2012; Stubbs et al., 2012). Deforche et al. 

(2007) uppger att barn bör uppmuntras att minska sitt stillasittande. De beskriver också att 

ändra vardagsmotionen är mer effektivt för att kvarhålla en långsiktig viktnedgång hos barn 

med fetma än en organiserad aktivitet. Det kan vara lättare som sjuksköterska att uppmuntra 

barnet till små förändringar istället för stora. Att sätta upp ett mål på minst 30 minuters daglig 

fysisk aktivitet bör inte vara svåruppnått om vardagsmotionen ökas. 

5.2.3 Nutrition som omvårdnadsåtgärd 

Att ändra kostvanor genom minskat energiintag framkom i resultatet, genom att bland annat 

äta mer nyttigt, äta regelbundet och minska kaloriintaget (Berkowitz et al., 2011; DeBar et al., 

2012; Gately et al., 2005; Gately et al., 2007; Stubbs et al., 2012). Både Deforche et al. (2007) 

och Nowicka och Flodmark (2006) beskriver att det är viktigt att kosten som ett överviktigt 

barn ska äta är begränsad, regelbunden och innehålla alla nödvändiga ämnen. Ett för litet 

kaloriintag är inte bra och kan leda till att barnet inte får i sig tillräckligt (Deforche et al., 

2007; Nowicka & Flodmark, 2006; SBU, 2002) därför är det viktigt att sjuksköterskan 

rekommenderar kost med tillräckligt kaloriinnehåll för att barnet ska orka utföra sina dagliga 

aktiviteter och inte bli malnutrierat. SBU (2005) uppger att det är angeläget att lära ut goda 

vanor till barnet i en tidig ålder men goda vanor behövs under hela barnets uppväxt och 

speciellt i tonåren eftersom ungdomarna då söker sig hemifrån och får kontakt med nya mat- 

och dryckesvanor.  

Att behandling av övervikt och fetma skulle kunna leda till ätstörningar som Anorexia 

nervosa och bulimi går inte att undgå och har använts som skäl för att inte behandla övervikt 

och fetma hos barn. Undersökningar visar däremot att sådan behandling inte leder till ökad 

risk för utveckling av ätstörningar. Eftersom övervikt och fetma har negativ påverkan på både 

den fysiska och psykiska hälsan är det aktuellt att behandla övervikten och fetman trots att en 

oro för att barnet ska utveckla en ätstörning kanske finns (Flodmark, Marcus & Mårild, 2007). 

Utförs behandlingen av övervikt och fetma på ett korrekt sätt och patienterna får adekvat 

information och undervisning i hur de ska ta itu med sin övervikt eller fetma så kan risken för 

utveckling för ätstörningar minska.  

5.2.4 Motivation som omvårdnadsåtgärd 

Olika sätt att motivera deltagarna beskrivs i resultatet. Att sätta personliga mål (DeBar et al., 

2012; Johnston et al., 2007; Schiel et al., 2011; Stubbs et al., 2012) på egen hand eller att 

någon annan satte dem förekom. Enligt Deforche et al. (2007) bör barnet uppmuntras att sätta 

mål i kost och aktivitet samt belönas när de nås, målen skall vara realistiska och specifika, 

vilket hälso-och sjukvårdspersonal kan hjälpa barnet med. Vidare skriver Deforche et al. att 

barnet bör fokusera på ett mål i taget och sätta delmål, eftersom delmålen är lättare att uppnå 

och när ett mål uppnås skapas självkänsla. Flodmark et al. (2007) beskriver att målen som 

hälso-och sjukvårdspersonal sätter för barn med övervikt och fetma skall sättas tillsammans 

med barnet och föräldrarna. Målen ska följas upp under tidens gång, omprövas och 

kompletteras vid behov.  

Uppmuntran av olika slag förekom i studierna genom ledarskapscertifikat, poäng, egna val av 

aktiviteter och att ha roligt under viktminskning (DeBar et al., 2012; Lubans et al., 2011; 

Gately et al., 2005; Gately et al., 2007; Johnston et al., 2007). Deforche et al. (2007) beskriver 
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att ett barn kan uppmuntras med belöning när de når ett mål. Belöningen kan ges verbalt av 

familjen eller hälso- och sjukvårdspersonal men belöningen kan också ges som ett pris som 

beslutats tillsammans med barnet. Nowicka och Flodmark (2006) beskriver att aktivitet bör 

utföras som lek och ge glädje.  

En annan av Orems hjälpmetoder är stöd. Stöd handlar om att sjuksköterskan ska hjälpa 

patienten i arbetet att uppnå sitt mål samt förhindra patienten från att misslyckas. Syftet med 

stödet för sjuksköterskan är att hjälpa patienten att kontrollera och utföra bestämda handlingar 

och val. Stöd som hjälpmetod kan ge patienten trygghet och motivation till att utföra sin 

egenvård. Att vägleda är ytterligare en av Orems hjälpmetoder. Vid denna hjälpmetod 

vägleder sjuksköterskan patienten under planering och utförandet av egenvård. Hjälpmetoden 

kan användas när patienten ska göra val eller följa en planerad handlingsplan. En god 

kommunikation och att patienten är motiverad är viktigt för att patienten skall kunna göra 

egna val och utföra de planerade handlingarna (Orem, 1995).  

5.3 Konklusion 

Det finns inte bara en omvårdnadsåtgärd för viktminskning hos barn med övervikt och fetma. 

Det som gick att se i alla studier var olika former av utbildning, fysisk aktivitet, nutrition och 

motivation. Eftersom alla patienter är olika kan det vara svårt för en sjuksköterska att 

genomföra samma omvårdnadsåtgärd på alla barn med övervikt och fetma. Det är viktigt att 

sjuksköterskan utgår från den enskilda individen och dennes mål. Sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder för viktminskning hos barn och ungdomar mellan 10-18 år med övervikt 

och fetma kan tänkas bygga på olika former av utbildning, motivation och stöd eftersom 

sjuksköterskan inte kan närvara hos patienten konstant.  

5.4 Kliniska implikationer för förbättringsarbete 

I litteraturstudien framkommer flera olika omvårdnadsåtgärder som kan tillämpas vid 

viktminskning hos barn och ungdomar med övervikt och fetma. Sjuksköterskan kan inte 

närvara hos barnet hela tiden och viktminskning är något som barnet behöver utföra på 

egenhand men med stöd. På grund av detta kan sjuksköterskan använda litteraturstudiens 

resultat främst genom olika former av utbildning. Utbildnigen kan ges som undervisning, som 

litteratur och kan bestå av bland annat information om kost och fysisk aktivitet. 

Sjuksköterskan kan utbilda barnen om den fysiska aktivitetens betydelse för viktminskning 

och hälsa. Sjuksköterskan kan även informera barnen om vilka olika sorters aktiviteter det 

finns eftersom det då blir lättare att anpassa den fysiska aktiviteten efter den enskilda 

individens behov. Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om vilken kost som är bra 

för ett barn som behöver gå ner i vikt. Det är viktigt att informera barnet och föräldrarna om 

vilken kost som är mest fördelaktig och som tar hänsyn till att barnet växer samt hjälpa barnet 

och föräldrarna att anpassa kosten utifrån nyttigare alternativ. Sjuksköterskan kan behöva 

arbeta i samråd med dietist. Personliga mål är viktigt vid viktminskning, om det finns uppsatta 

mål vet både sjuksköterskan och barnet vad som eftersträvas och barnet blir mer motiverad. 

Sjuksköterskan kan sätta upp målen i samråd med barnet och också uppmuntra barnet att sätta 

upp egna mål. 

5.5 Förslag på vidare forskning 

Det behövs mer forskning inom området eftersom övervikt och fetma enligt Kelly och 

Melnyk (2008) är en global epidemi. USA och Storbritannien var de länder som till störst del 
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representerades i litteraturstudien. Mer forskning i andra länder behövs för att kunna använda 

omvårdnadsåtgärderna i fler länder. Riskerna med övervikt och fetma är allvarliga, många och 

de påverkar den fysiska och psykiska hälsan negativt. Mer forskning inom området kan leda 

till minskad förekomst av sjukdomar orsakade av övervikt och fetma vilket i sin tur leder till 

minskat lidande för patienten. Ny forskning skulle göra det möjligt att utforma mer effektiva 

omvårdnadsåtgärder anpassade efter patientens individuella behov.  
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ofta de kunde. 

Den fysiska aktiviteten utformades i samspel med lek för 

att avleda deltagarna från att uppleva obehag.  

  

Personliga mål sattes och deltagarna fick ge sig själva 

belöning när de uppnådde målen.  

Föräldrarna till deltagarna bjöds under de första tre 

månaderna in till veckomöten där de fick lära sig samma 

sak som deltagarna för att lättare kunna stödja dem. De 

uppmuntrades också att öka eller behålla antalet 

familjemiddagar samt att bli medvetna om att föräldrarnas 

ätmönster, attityder och beteende kunde påverka 

deltagarna.  

 

Den andra gruppen fick:  

Evidensbaserat material för vikthantering för ungdomar och 

vuxna. En föräldraguide för att föräldrarna skulle kunna 

hjälpa deltagarna att göra hälsosamma livsstilförändringar, 

tips på böcker och onlinematerial för hälsosamma 

livsstilsförändringar.  
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Gately, P. J., Barth, J. H., Radley, 

D. & Cooke, C. B. (2005). Acute 

physiological outcomes of a 

children’s weight-loss camp using 

exercise and dietary therapy. 

American Journal of Recreation 

Therapy, 4(2), 13-20. 

Storbritannien. 

Studien har åtagit sig att bedöma de 

omedelbara resultaten av ett 

tvärvetenskapligt 

viktminskningsprogram som 

använde måttliga 

kalorirestriktioner, utbildning och 

fritidsaktiviteter som skulle vara 

roliga. 

Design/Metod: 

Kvantitativ metod med jämförande 

design.  

 

Population: 

Inklusionskriterer: BMI högre än 

Cole et al. gräns för övervikt.  

 

Urval:  

Urval framkommer inte. 

 

Bortfall: 

Inget bortfall. 

 

Slutgiltig grupp: 

Sextiofem barn, 28 pojkar och 37 

flickor med medelåldern 

13,99±2,03 år i 

interventionsgruppen. Fyrtiotvå 

barn, 21 pojkar och 21 flickor med 

medelåldern 14,24±1,20 år i 

kontrollgruppen. Medel BMI i 

interventionsgrupp 32.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Vikt, längd, BMI, BMI SDS, 

procent kroppsfett, fettmassa, 

fettfrimassa, midjemått och 

höftomfång.  

 

Analysmetod: 

Statistik analys. 

Styrkor:  

Inget bortfall. Mätningar av BMI, 

BMI SDS, procent kroppsfett, 

midjemått och höftomfång utfördes 

enligt tydliga riktlinjer. Alla 

mätningar utfördes av samma 

personal vid varje mätning. Barnen 

observerades under måltid för att se 

till att de inte åt mer än det skulle.  

 

 

Svagheter:  

Urvalet framkommer inte.  

Det framkom inte vilken ålder 

deltagarna skulle vara mellan. 

 

Medel kvalitet 

Delatagarna var på läger och de 

skulle ha roligt medan de minskade 

sin vikt.  

De fick utföra sex entimmes 

sessioner med fysisk aktivitet om 

dagen, en aerob, en vattenbaserad, 

två valfria och två sportbaserade.  

Alla deltagare fick 

kalorirestriktioner som baserades på 

deras basalmetabolism.  

Kalorierna per dag delades upp på 

tre huvudmål och ett mellanmål.  

Matintaget skulle inte leda till 

malnutrition utan vara tillräckligt. 

Tre utbildningssessioner i veckan 

utfördes, en i livsstilsförändring, en 

i nutrition och en diskussionsgrupp.   

 

 



 

          4 (8) 

Författare, År Titel, 

Tidskrift och Land 
Syfte Design Värdering Resultat 

Gately, P. J., King, N. 

A., Greatwood, H. C., 

Humphrey, L. C., 

Radley, D., Cooke, C. 

B. & Hill, A. J. (2007). 

Does a high-protein 

diet improve weight 

loss in overweight and 

obese children?. 

Obesity (Silver Spring, 

Md.), 15(6), 1527-

1534. Hämtad från 

databasen MEDLINE 

with Full Text. 

Storbritannien. 

 

Att jämföra effekten av 

en kost med högt 

proteininnehåll (22,5%) 

med en kost med 

standard proteininnehåll 

(15%) på 

viktminskning, hunger 

och mättnad i en 

kontrollerad omgivning 

(läger). 

 

Design/Metod: 

Kvantitativ metod med jämförande design.  

 

Population:  

Inklusionskriterier:  

11-17år, BMI över kriterierna för övervikt 

och genomgått läkarundersökning.  

Exklusionskriterier: inlärningssvårigheter och 

användning av förskrivna läkemedel. 

 

Urval:  

Stratifierat urval. 

 

Bortfall: 

120 deltagare från början, 22 exkluderades 

innan randomisering, tio är beskrivna som 

bortfall. Åtta beskrivs ej vart de försvunnit.  

 

Slutgiltig grupp: 

80 (29 pojkar och 51 flickor), medelålder 

14.3 ± 2.0.  

41 fick diet med högt proteininnehåll och 39 

fick diet med standard proteininnehåll. Medel 

BMI 33.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Vikt och längd, BMI, BMI SDS, fettprocent, 

fettmassa, fettfrimassa och midjemått.  

 

Analysmetod: 

Statistisk analys 

Styrkor: 

Alla mätningar gjordes av 

samma personal. 

Gruppstorleken var adekvat. 

Randomiserat urval. Basal 

metabolism hades i åtanke 

och olika kalorigrupper 

komponerades utifrån 

ungdomarnas behov.  

Validitet diskuterades. 

 

Svagheter: 

Fler flickor än pojkar, 5 kilo 

skiljer mellan grupperna i 

medelvärde. Ingen 

poweranalys är gjord. 

Reliabiliteten diskuteras ej. 

Ingen bortfallsanalys. 

 

Medel kvalitet 

Deltagarna befann sig på ett läger för viktminskning. 

Deltagarna delades in i kalorigrupper utifrån sin 

basalmetabolism.  

Utifrån kalorigrupperna randomiserades deltagarna till 

antingen högproteingruppen där de fick en kost som 

motsvarade 22,5 % protein per måltid eller 

standardproteingruppen som fick en kost som 

motsvarade 15 % protein per måltid.  

Målet med kostinterventionen var att de fick tillräckligt 

med energi baserad utifrån deras basalmetabolism. 

Deltagarna skulle ha roligt medan de minskade sin vikt.  

  

De fick utföra sex entimmes sessioner med fysisk 

aktivitet om dagen, en aerob, en vattenbaserad, två 

valfria och två sportbaserade.  

Deltagarna fick också delta i fyra undervisnings 

sessioner per vecka som leddes av personalen på lägret.  
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Johnston, C. A., 

Tyler, C., McFarlin, 

B. K., Poston, W. 

S. C., Haddock, C. 

K., Reeves, R. & 

Foreyt, J. P. (2007). 

Weight loss in 

overweight 

Mexican American 

children: a 

randomized, 

controlled trial. 

Pediatrics, 120(6), 

1450-1457. doi: 

10.1542/peds.2006-
3321 USA. 

 

Syftet var att utföra 

en randomiserad 

kontrollerad studie 

för att testa en 

intensiv intervention 

(II) for viktnedgång 

hos överviktiga 

skolbarn som 

ursprungligen kom 

från Mexico. 

Design/Metod: 

Kvantitativ metod med 

experimentell design.  

 

Population: 

Inklusionkriterer: 

Ursprungsland Mexico, risk för 

övervikt (≥85 percentlie) eller 

övervikt (≥95 percentle).   

  

Urval: 

181elever kontaktades för 

rekrytering, 121 bortfall pga. 

exklusionskriterer eller inget 

godkännande av föräldrar.   

 

Slutgiltig grupp: 

60 elever. 40 till gruppen som 

fick den ledarledda 

interventionen och 20 till 

gruppen som fick självhjälp via 

randomisering. Ålder 10-14 år, 

medelålder 12,4. 55% pojkar. 

Medel BMI 25.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Vikt, längd, BMI och 

kroppsfett.  

 

Analysmetod: 

Statistisk analys 

 

Styrkor: 

Det är en randomiserad kontrollerad 

studie med en interventionsgrupp, en 

kontrollgrupp och de har 

randomiserats till de olika grupperna. 

Gruppernas egenskaper är tydligt 

beskrivna. Valditet framkommer. 

 

Svagheter: 

Grupperna var inte riktigt 

representativa. Ingen poweranalys är 

utförd. Ingen bortfallsanalys är utförd. 

Ej mätt reliabilitet. Ingen blindning.    

 

Låg kvalitet 

Gruppen som fick självhjälp: 

Fick en bok om vikthantering för barn och deras familjer.  

 

Gruppen som fick den ledarledda interventionen: 

De fick ledarledda lektioner (måndag till fredag) i 12 

veckor. De var 4 utomhus aktiviteter och 1 lektion i 

nutrition inomhus och hölls i 40 minuter. Föräldrarna 

gick på månadsmöten, där fick de lära sig om 

hälsosamma förändringar.  

Vid lektioner i nutrition fick deltagarna lära sig att göra 

hälsosammare matval genom att lära sig läsa 

innehållsförteckningar och ha en bra portionsstorlek. De 

lärde sig dela upp maten i kategorier utifrån hur 

hälsosamma de var. Kategorierna var ”säkra”, 

”försiktighet” och ”fara”. Säkra var frukt och grönsaker. 

Försiktighet var magert kött, fettsnåla mejeriprodukter 

och stärkelse. Fara var mat som innehöll ≥5 g fett eller 

≥15 g socker.  

Deltagarna kunde få poäng om de provade nya frukter 

eller grönsaker, i fall de höll igång kroppen och ifall de 

uppnådde sina mål. Dessa poäng byttes ut mot priser 

varje vecka.  

Deltagarna fick lära sig att sätta mål och dokumentera sitt 

matintag, sin fysiska aktivitet, sin vikt och sitt 

stillasittande.  

Deltagarna skulle även träna i ca 30-45 min fyra gånger i 

veckan.  
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Lubans, D. R., 

Morgan, P. J., 

Aguiar, E. J. & 

Callister, R. 

(2011). 

Randomized 

controlled trial of 

the Physical 

Activity Leaders 

(PALs) program 

for adolescent 

boys from 

disadvantaged 

secondary 

schools. 

Preventive 

Medicine, 52(3-

4), 239-246. doi: 

10.1016/j.ypmed.

2011.01.009 
Australien. 

 

Det primära syftet med 

studien var att rapportera 

sex månaders effekter av 

ett skolbaserat 

viktminskningsprogram 

hos lågaktiva pojkar från 

skolor med lägre social 

status. 

Design/Metod: 

Kvantitativ metod med experimentell design. 

 

Population: 

Inklusionskriter: SEIFA (Socio-Economic Index for 

Areas) poäng på ≤ 5 hos skolorna och pojkar i klass 9 

på en av skolorna.  

  

Urval: 

Tvåstegsurval 

I de skolor som var kvar efter bortfall valde en lärare 

per skola ut pojkar som de ansåg inte var så 

deltagande i idrotten och inte deltog i någon annan 

organiserad sport, 25 elever per skola valdes ut. 

Dessa elever randomiserades antingen 

interventionsgruppen eller kontrollgruppen.  

 

Bortfall: 

Två av sex skolor med SEIFA poäng ≤5 tackade nej. 

Sju bortfall i interventionsgruppen och tre i 

kontrollgruppen vid tremånaderuppföljningen. 13 

bortfall i interventionsgruppen och fem bortfall i 

kontrollgruppen vid sexmånadersuppföljningen.    

 

Slutgiltig grupp: 

50 elever i interventionsgruppen och 50 elever i 

kontrollgruppen från 4 skolor. Medelåldern 14,3år. 

Medel BMI 22. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Vikt, längd, BMI, BMI-z och midjemått. Fettprocent 

mätning, mätning av fysiska aktivitet, mätning av 

daglig konsumtion av mat och hur nöjda deltagarna 

var med PALs programmet via en enkät.  

  

Analysmetod: 

Statistisk analys.    

Styrkor: 

En poweranalys är gjord. All bedömning gjordes av 

tränade forskar assistenter och mätningarna gjordes 

med samma mätinstrument varje gång. Grupperna var 

representativa.   

 

Svagheter: 

Ingen blindning. Poweranalysen som gjordes visade 

att det skulle behövas 120 personer per grupp för att 

upptäcka skillnader i BMI i varje grupp men i studien 

användes endast 50 personer per grupp. De tar inte 

upp vare sig validitet eller reliabilitet.   

 

Medel kvalitet 

Deltagarna fick handböcker 

i fysisk aktivitet och 

nutrition. De skulle ägna sig 

åt idrott, lunchaktiviteter 

och styrketräning under 

skoltid. De fick stegräknare 

för självobservation. De 

skulle även vara 

vardagsaktiva så ofta de 

kunde.   

Deltagarna uppmuntrades 

att bli ledare i fysisk 

aktivitet hemma och i 

skolan genom belöning i 

form a ledarskapscertifikat. 
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Schiel, R., Kaps, A. & 

Bieber, G. (2012). 

Electronic health 

technology for the 

assessment of physical 

activity and eating habits in 

children and adolescents 

with overweight and obesity 

IDA. Appetite, 58(2), 432-

437. doi: 

10.1016/j.appet.2011.11.021 

Tyskland. 

Pilotstudien syftade till att 

besvara frågorna: Ett: Kan 

modern elektronisk 

hälsovårdsteknik inkluderas i 

nuvarande behandling hos barn 

och ungdomar med övervikt 

eller fetma. Två: Finns det 

någon skillnad mellan 

självrapporterad (fysisk 

aktivitet och matvanor) och 

objektivt inspelade data? 

Design/Metod: 

Kvantitativ metod med jämförande design. 

 

Population: 

Inklusionskriter: barn och ungdomar med 

övervikt >97 percentile och fetma >99 

percentile som deltog i ett program på sjukhus 

för viktreduktion.  

 

Urval: 

Konsekutivt, alla som hade inklusionskriterer 

just när pilotstudien skulle börja blev 

tillfrågade. 

 

Bortfall: 

Inget bortfall. 

 

Slutgiltig grupp: 

Antalet deltagare 124 barn och ungdomar, 56 % 

flickor, medelålder 13.5±2.8 år, medel BMI 

31.3±5.2 kg/m². 

 

Datainsamlingsmetod: 

Svara på standard formulär som alla deltagare i 

STTP programmet får svara på, mätning av 

fettmassa,   

användning av mobiltelefoner med inbyggd 

sensor (MoSeBo/DiaTrace) för att mäta fysisk 

aktivitet och använda kamera på mobiltelefonen 

för att dokumentera och skicka bilder på sina 

måltider.     

 

Analysmetod: 

Statistiska analyser och analys av bilder 

genomförd av dietister. 

Styrkor: 

Det var nästan ett 50-50% urval av 

pojkar och flickor.  

Resultatet kan inte generaliseras då 

urvalet är litet och studien pågick 

under en kort period, men studien 

visade på att barnen och 

ungdomarna accepterade att 

använda mobilen för att mäta 

aktivitet och fota maten vilket 

påvisar att detta sätt möjligtvis 

skulle kunna användas. Slutsatser 

dras om att det behövs mer 

forskning inom området (tog bort 

ett förtattarna till studien). Inget 

bortfall   

 

Svagheter: 

Det var ingen kontrollgrupp. Det 

står mått på vikt, längd och BMI 

men de står inte hur de har mätt.  

Det står att vid n<6 använde de 

Chi-två test eller Fisher’s exact test 

men det uppkommer inte vid vilka 

uträkningar det gjordes när n<6. 

Inga exklusionskriterier.  

Studien är baserad på ett icke 

slumpmässigt urval. 

 

Medel kvalitet 

STTP programmet består av: 

Personliga mål utifrån deltagarens 

energiintag och fysiska aktivitet 

sattes. 

En detaljerad och individuell 

kostplan utformades utifrån 

deltagarens behov av kilojoule per 

måltid. För att dokumentera 

matintag använde de 

mobiltelefonens kamera. Fotona 

analyserades av dietist för att se om 

kilojoule gränsen hölls.  
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Stubbs, J., Pallister, C., Avery, A., 

Allan, J. & Lavin, J. (2012). 

Weight, body mass index and 

behaviour change in a 

commercially run lifestyle 

programme for young people. 

Journal Of Human Nutrition And 

Dietetics: The Official Journal Of 

The British Dietetic Association, 

25(2), 161-166. doi:10.1111/j.1365-
277X.2011.01224.x Storbritannien 

 

Syftet var att bedöma 

programmets påverkan 

på självrapporterad 

kroppsvikt och BMI, 

och hälsorelaterade 

beteende förändringar. 

Också att bedöma 

relationen mellan de 

variablerna hos de 

deltagande 

ungdomarna. 

Design/Metod: 

Kvantitativ metod med jämförande design. 

 

Population: 

Inklusionskriterier: Ålder 11-15år och ha varit 

medlemar på CWMO (British commercial 

weight management organisation) ≥1månad.  

 

Urval: 

Konsekutivt urval. 

Deltagarna rekryterades från CWMO’s hemsida 

under en månad där de som ville ha chans att 

vinna en iPod nano och delta i en studie fick 

svara på frågor om de uppfyllde 

inklusionskritererna. 96 svarade men 17 

exkluderades pga. de inte fyllt i formuläret med 

frågor ordentligt.   

 

Slutgiltig grupp: 

79 inkluderades i analysen (59 flickor och 20 

pojkar). Medelåldern var 13,4 och åldern 

varierade mellan 11,2-15,7. Medel BMI 30.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär.  

 

Analysmetod: 

Statistik analys 

Styrkor: 

Tydligt beskrivna 

inklusionskriterer. Tydligt beskriva 

statistiska analyser. Tydligt 

beskrivet om deltagarna uppnådde 

sina mål.    

 

Svagheter: 

Alla variabler var självrapporterade. 

Det var fler flickor än pojkar. Ingen 

kontrollgrupp. Lågt deltagande 

jämfört med hur många som är 

medlemmar på CWMO.     

 

Låg kvalitet 

Viktmål sattes av en professionell 

(läkare, skolsköterska, 

sjuksköterska) i diskussion med den 

unge och dennes föräldrar.  

En gradvis förändring mot val av 

hälsosammare mat skedde.  

Deltagarna skulle minska 

stillasittande och öka deltagandet 

vid fysisk aktivitet. 

Deltagarna gick på veckomöten 

tillsammans med den föräldern som 

var ansvarig för matlagningen.  

Skräddarsydd litteratur som 

uppmuntrade små förändringar av 

mat och aktivitetsvanor delades ut 

till den unge.  

 

 

  


