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Sammanfattning 

Bakgrund: Mer än 1% av befolkningen lever med sjukdomen fetma vilket betyder att det är 

vår tids största folksjukdom. Sedan 1980-talet har övervikt och fetma hos barn fördubblats. 

Övervikt och fetma kan leda till allvarliga konsekvenser och livshotande tillstånd. Hälsan och 

livskvaliteten försämras hos barn, föräldrar och familjer vid övervikt och fetma, därför är det 

viktigt att sjuksköterskor arbetar preventivt. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder för att förebygga övervikt och fetma hos barn i skolåldern. Metod: En 

litteraturstudie med systematisk sökning genomfördes med avsikt att sammanställa aktuell 

vetenskaplig fakta inom ämnesområdet. Totalt inkluderades tolv artiklar, som inhämtades från 

Cinahl och Medline. Resultat: Fyra teman utformades. Kommunikation, där vikten av 

information och utbildning samt interaktioner mellan familjer och sjuksköterskor belyses. 

Teamarbete, där det framkommer att teamarbete behövs i det preventiva arbetet. Motiverande 

samtalsmetod, Motiverande samtal (MI) redovisas vilket påvisades vara den samtalsmetod 

med störst genomslagskraft, sjuksköterskan kan, med hjälp av samtalsmodellen, motivera 

barn och föräldrar till att anamma positiva hälsovanor. Metoder för att identifiera barn med 

övervikt, där redovisas de mätinstrument som sjuksköterskor använde mest i arbetet för att 

diagnostisera övervikt och fetma hos barn. Slutsats: Övervikt och fetma hos barn är ett 

komplext ämne. Information och utbildning av föräldrar var två av de mest framgångsrika 

omvårdnadsåtgärderna. MI var den mest använda samtalsmetoden, men sjuksköterskor 

behöver utbildning om hur samtalsmodellen används för att den ska vara användbar. Body 

mass index (BMI) var det mest använda mätinstrumentet. Teamarbete var en viktig del i det 

preventiva arbetet mot övervikt och fetma.  

Nyckelord: barnfetma, förebyggande arbete, föräldrar, omvårdnadsåtgärder, sjuksköterska.
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1. Inledning 
Antalet barn med fetma i Sverige har ökat sedan 1980-talet och fetma är idag vår tids största 

folksjukdom (Ringsberg, 2014). Med folksjukdom menas att  mer än 1 % av befolkningen 

lever med sjukdomen (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Övervikt och fetma har ökat 

både i industrialiserade länder samt i utvecklingsländer, vilket har sin grund i förändrade 

livsstilsmönster. Livsstilen har förändrats radikalt de senaste åren då kaloriintaget har ökat och 

den fysiska aktiviteten har minskat (Ringsberg, 2014).  

Hälsan och livskvaliteten kan försämras för barn med övervikt eller fetma. Barn kan drabbas 

av psykisk ohälsa, diabetes och senare i livet även av tidig död, ofrivillig barnlöshet samt 

hjärt- och kärlsjukdomar om övervikt och fetma inte förhindras (Blair, Stewart-Brown, Hjern 

& Bremberg, 2013). Längre fram i livet kan det även leda till psykosociala problem och sämre 

ekonomi på grund av sjukskrivning. Barnets självkänsla kan bli nedsatt vilket kan leda till 

nedstämdhet och social isolering. Överviktiga barn och ungdomar löper stor risk att även i 

vuxen ålder förbli överviktiga (Petersen, 2012). Behandling för övervikt och fetma 

beräknades i Sverige år 2011 uppgå till 35 miljarder kronor (Eiben & Magnusson, 2013). 

Sammanfattningsvis kan övervikt och fetma leda till ökat lidande för individen och ökat 

ekonomiskt lidande för samhället (Edlund & Zethelius, 2009). 

2. Bakgrund 

2.1 Definition av övervikt och fetma samt definition av barn. 

Enligt World Health Organization (WHO) definieras övervikt och fetma som en överdriven 

eller onormal lagring av fett i kroppen som leder till risk för hälsan (World Health 

Organization [WHO], 2015). 

För att identifiera övervikt eller fetma används Body Mass Index (BMI), vilket är ett mått som 

används globalt för att klassificera vikt. BMI räknas ut genom att kroppsvikten i kilo divideras 

med längden i meter i kvadrat, sedan jämförs resultatet med hjälp av en tabell (se tabell 1.) 

(Magnusson & Ljungkrona- Falk, 2013). Enligt WHO (2015) är gränsvärdet för övervikt 25 

och gränsvärdet för fetma är 30. BMI tar hänsyn till längden på olika personer men däremot 

har det sina begränsningar eftersom de inte kan räkna ut om viktmassan är muskler eller fett 

(Magnusson & Ljungkrona- Falk, 2013). 

Tabell. 1. WHO:s klassificering av övervikt och fetma: 

BMI Klassificering 

<18,5 Undervikt 

18,5-24,9 Normalvikt 

25,0-29,9 Övervikt 

30,0-34,9 Fetma 

(WHO, 2015) 
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Det går att använda BMI för att klassificera övervikt eller fetma hos barn men däremot 

varierar barnens BMI kraftigt med åldern och mellan könen. För att kunna diagnostisera barn 

med övervikt eller fetma finns därför isoBMI. IsoBMI tar hänsyn till barnets kön och ålder 

och är konstruerat så att uträkningen på barnets BMI jämförs med vad det motsvarar hos en 

vuxen. IsoBMI-värdet avläses sedan med hjälp av en tabell som redovisas i Bilaga 1. 

Övervikt diagnostiseras om barnet har ett isoBMI som motsvarar BMI 25 hos en vuxen och 

fetma diagnostiseras om barnet har ett isoBMI som motsvarar BMI 30 hos en vuxen (Cole, 

2007). 

Barnkonventionen definerar barn som individer under 18 år. Barnkonventionen belyser 

barnets rättigheter och har en central del för lärande och hälsoarbete. För barn innebär 

barnkonventionen skydd mot orättvisor och utnyttjande samt att alla barn ska ha möjlighet att 

få vara delaktiga i besluten som påverkar deras liv (UNICEF, 2015).  

2.2 Faktorer som bidrar till övervikt och fetma hos barn 

2.2.1 Inaktivitet 

Barn spenderar mer tid åt TV-tittande och datorspel än förr, vilket leder till en minskad 

aktivitetsnivå (Magnusson, 2013). Övervikt och fetma hos barn kan förebyggas genom 

minskad tid framför TV och dator (Larsen, Mandleco, Williams och Tiedeman, 2006). Barnet 

bör se den fysiska aktiviteten som något roligt då det kan inspirera barnet till en aktiv livsstil. 

Vardagsaktiviteter så som att gå eller cykla till skolan istället för att åka bil var ett viktigt 

motionssätt som underskattades (Nowicka och Flodmark, 2006). I Sverige påverkar det 

nordiska klimatet barnens fysiska aktivitet då mörker och kyla bidrar till mer inomhuslek 

under vinterhalvåret (Magnusson, 2013). I USA deltog 61 %  av barn mellan 9-13 år inte i 

någon form av idrottssammanhang som exempelvis fotboll, basket eller innebandy 

(Hinebaugh & Calamaro, 2011). Avsaknaden av fysisk aktivitet bland barn kan även leda till 

ett högre energiintag och lägre energiförbrukning, därmed ökar risken för övervikt och fetma. 

Barn som tittar på TV mer än två timmar om dagen har nästan fem gånger så stor risk att 

utveckla övervikt och fetma än de barn som tittar på TV mindre än två timmar per dag 

(Magnusson, 2013).  

WHO (2015) rekommenderar att barn och ungdomar bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter 

om dagen. Skulle det överstigas innebär det ytterligare fördelar för hälsan. Kraftig intensiv 

träning, som till exempel löpning och fysiska lekar, bör införas tre gånger i veckan för att 

stärka muskler och skelett.  

2.2.2 Matintag 

TV-tittande kan medföra småätande och oregelbundet intag av mat. Förutom att barn idag 

sitter mer framför TV- och datorskärmar, har de även ett högre kaloriintag än tidigare 

(Magnusson, 2013). Utgångspunkten för barns vikt är att den energi i form av mat och dryck 

som kommer intas ska motsvara den energi som går åt till grundförbränningen (Magnusson, 

2013).  Tillgängligheten av snabbmat resulterar i högre konsumtion av mat med högt kalori- 

och fettinnehåll (Larsen et al., 2006). När det gäller matvanor och regelbundna måltider är 

barnen beroende av föräldrarna. Barn behöver hjälp av sina föräldrar att begränsa intag av för 

mycket godsaker samt stora måltidsportioner och för lite frukt och grönsaker (Magnusson & 
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Ljungkrona-Falk, 2013). I dagens samhälle är det inte alltid hunger som styr individen till att 

äta. Även andra faktorer som sociala sammanhang samt att maten är mer lättillgänglig 

påverkar (Ringsberg, 2014).  

2.2.3 Familj och genetik 

Trots att familjens vanor oftast skänker trygghet så är vanorna inte alltid bra för hälsan. Barn 

som är uppväxta i låginkomsttagande familjer löper större risk att utveckla övervikt än de som 

är uppväxta i familjer med en högre inkomst eftersom de låginkomsttagande familjerna inte 

alltid har möjlighet att köpa hälsosam mat. De har inte heller råd att ge sina barn medlemskap 

i aktiviteter som genererar fysisk aktivitet (Larsen et al., 2006). 

Överviktiga föräldrar är en faktor som spelar in när det gäller övervikt och fetma hos barn. 

Om föräldrarna har ett högt BMI löper även barnet större risk att utveckla övervikt. När det 

gäller tendensen till att lagra och förbränna överskottsenergi spelar generna en stor roll 

(Magnusson & Ljungkrona-Falk, 2013). Trots att det bevisats att det finns genetiska anlag för 

övervikt är det ett samspel mellan genetiskt anlag och omgivningen som orsakar övervikt 

eftersom barn ofta följer sina föräldrars livsstilsvanor (Larsen et al., 2006). 

2.2.4 Samhällsfaktorer 

Idag är det lättare att komma i kontakt med mat med högt kalorinnehåll än för 30 år sedan. 

Dels för att det är tillgängligt på fler platser och dels för att det är billigare än förr. Det faktum 

att även storlekar på portioner har ökat på caféer och restauranger, bidrar till ett ökat 

kaloriintag. Generellt sett är intresset för mat stort och att äta på restaurang har blivit allt 

vanligare (Magnusson & Ljungkrona-Falk, 2013). Barn påverkas av media då reklam för 

skräpmat kan anses vara vilseledande (Pellmer et al., 2012). Det är vanligare att de aktiva 

transporterna så som cykling eller promenader till arbetet eller skolan byts ut mot att åka bil 

eller pendeltåg. Det är de små förändringar i samhället och vardagen som påverkar hälsan 

negativt (Magnusson & Ljungkrona-Falk, 2013). 

I en svensk studie framkom det att pojkar generellt är mer aktiva än flickor och oftare utövar 

idrottsaktiviteter. Föräldrar upplevde ofta rädsla över att låta flickor gå ut och leka då de kan 

utsättas för våld. Kroppsideal påverkade flickor och pojkar redan i ung ålder. Flickor skulle, 

enligt det västerländska idealet, vara smala medan pojkar skulle vara muskulösa. Utseende 

bedömdes generellt som viktigare för flickor och därmed drabbdes de hårdare av 

skönhetsidealen då konsekvenserna kunde bli upprepade bantningar samt 

ätstörningsproblematik (Lunde, 2009).  

2.3 Prevalens av övervikt och fetma bland barn  
Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem som har ökat drastiskt under de senaste årtionden 

i Europa och stora delar av världen (Eiben & Magnusson, 2013). Övervikt var den vanligaste 

hälsorisken bland barn i USA (Hendershot, Telljohan, Price, Dake & Mosca, 2008). Fyrtiotvå 

miljoner barn under fem år var överviktiga år 2013, de flesta av dem levde i industrialiserade 

länder (WHO, 2015). Övervikt och fetma är inte bara ett stort problem bland barn utan även 

hos vuxna och har, sedan de sista två decennierna, ökat tre gånger så mycket bland barn och 

fördubblats bland vuxna (Hendershot et al., 2008). Kostnaden för att behandla övervikt och 
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fetma i världen år 2005 visade sig vara upp emot 92 miljarder dollar (Moyers, Bugle & 

Jackson, 2005). 

I Sverige år 2011 var 15-20 % av barnen överviktiga och 3-5 % hade fetma (Blair et al., 

2013). På landsbygden och bland socioekonomiskt utsatta grupper var övervikten som mest 

förekommande. Fetman hade ökat mest bland barn till lågutbildade föräldrar, barn som var 

uppväxta i områden med låg socioekonomisk status och barn med utländsk- eller 

invandrarbakgrund (Magnusson, 2013).  

WHO (2015) uppmärksammade de ständigt stigande siffrorna och tog därför fram en strategi 

år 2002 med syfte att plana ut den uppåtgående kurvan och därmed minska risken för övervikt 

och fetma samt de följdsjukdomar som kommer med fetma. Strategin belyser framförallt 

kostomläggning och motiverar till ökad fysisk aktivitet.  

2.4 Motiverande samtal som omvårdnadsmodell 
Motiverande samtal (MI) är en samarbetsinriktad samtalsmodell där syftet är att väcka 

intresse för förändring i ett skede där individen inte är redo att förändras. Sjuksköterskan 

använder sig av motiverande strategier, där individen och sjuksköterskan tillsammans 

fokuserar på skälen till livsstilsförändring (Holm-Ivarsson, 2013). Sjuksköterskan bör därför 

skapa ett speciellt förhållningssätt till individen som bygger på accepterande, 

personcentrering, samarbete och individens självbestämmande.  

MI har fyra typiska faser som är nödvändiga för förändring. Engagera: samtalet inleds och 

sjuksköterskan skapar ett samarbetsklimat. Fokusera: här ska fokus ligga på ämnet samtidigt 

som sjuksköterskan bedömer beredskapen för förändring. Framkalla: sjuksköterskan pratar 

om förändringar och stödjer individens självtillit. Planera: i den här fasen avslutas samtalet 

och ett försök till att lägga upp en plan bör göras (Holm-Ivarsson, 2013).  

MI är en väl fungerande metod där individen själv har förmåga att ändra sitt tankesätt. Små 

barn kan ibland vara svåra att motivera, då läggs fokus istället på föräldrarna eftersom barn 

ibland gör förändringar på grund av att föräldrarna vill det (Holm-Ivarsson, 2013).  

2.5 Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskors främsta ansvarsområde är omvårdnad, både när det gäller som vetenskapligt 

kunskapsområde och som verksamhet (Morberg, 2012a). Omvårdnad ska utövas med en 

humanistisk människosyn och formas av en helhetssyn samt ha ett etiskt förhållningssätt. 

International Council of Nurses (ICN, 2014) har antagit etiska koder för sjuksköterskor som 

innebär att människors rättigheter och självbestämmande ska respekteras i omvårdnaden samt 

att sjuksköterskan ska visa hänsyn till människors tro, värderingar och vanor. Sjuksköterskors 

yrke är alltid under utveckling då barnens behov samt samhälle förändras (Morberg, 2012b). I 

Patientlagen (PL, SFS 2014:821), 1 §, fastställs att sjuksköterskor har i uppgift att ge 

anpassad information om hälsofrämjande insatser och sjukdomsförlopp till såväl individen 

som till anhöriga. 

En av sjuksköterskans viktigaste roller är att informera och utbilda individer om hälsa och 

hälsorisker. Sjukdom kan orsakas av en livsstil och det är sjuksköterskors ansvar att utbilda 

individen i hopp om att förebygga ohälsa (Ringsberg, 2014). Sjuksköterskor arbetar därför allt 

oftare med hälsoutveckling i samhället och har större inriktning mot hälsofrämjande arbete än 
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tidigare (Morberg, 2012b). Ett centralt begrepp i hälsofrämjande arbete är “empowerment” 

som innebär att människor, genom en process, får bättre kontroll över handlingar och beslut 

med positiv inverkan på deras hälsa. Med hjälp av professionell kunskap och handledning av 

sjuksköterskan får skolbarn stöd i lärandeprocessen samt kan ta egna beslut med hjälp av en 

kritisk reflektionsprocess (Borup, 2012). 

2.6 Problemformulering 
Övervikt hos barn har de senaste decennierna fördubblats och barn med fetma har blivit fem 

gånger så vanligt. Tidigare forskning visade att barn kan insjukna i allvarliga sjukdomar om 

inte behandling av övervikt och fetma sätts in i tid (Blair et al., 2013). Barn, som var 

överviktiga under uppväxten, tenderade till att förbli överviktiga i de sena tonåren och som 

vuxna (Petersen, 2012). När fetma väl diagnostiserats är det ett svårbehandlat tillstånd, därför 

är det av betydelse att satsa på förebyggande omvårdnadsåtgärder för att förhindra utveckling 

av fetma hos barn (Hessler & Siegrist, 2011). MI kan vara en hjälp till att livsstilsförändringar 

sker, då både barn och föräldrar kan engageras och anamma positiva hälsovanor (Holm-

Ivarsson, 2013). En sammanställning av hur sjuksköterskor arbetar med omvårdnadsåtgärder i 

det preventiva arbetet mot övervikt och fetma hos barn är därför viktigt. Både för att 

upprätthålla engagemanget hos vårdpersonal och hos föräldrar och anhöriga. 

3. Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att förebygga övervikt och 

fetma hos barn i skolåldern.  

4. Metod 

4.1 Val av metod 

För att besvara syftet valdes en litteraturstudie med systematiska sökningar med beskrivande 

design. Syftet med en litteraturstudie med systematisk sökning är att göra en sammanställning 

av tidigare forskning (Forsberg och Wengström, 2008).  

4.2 Sökstrategi 

De databaser som användes för att inhämta tidigare forskning var Cinahl och Medline. 

Meningsbärande ord identifierades från syftet och översattes i "Svenska Mesh". Därefter 

användes sökorden i ”Cinahl headings” och  ”MeSH” för att utgöra en grund för 

litteratursökningen (Forsberg & Wengström, 2008).  

De framtagna sökorden som användes i kombination med varandra var: ”nurses role”,” child”, 

”adult children”, ”pediatric obesity”, ”obesity”, ”weight gain”, ”young adult”, ”nurse”, 

”nurses”, ”early intervention education”, ”school health nursing”, ”health services”.  

För att få en så bred sökning som möjligt kombinerades sökorden först med OR, och för att 

senare öka träffsäkerheten användes AND (Karlsson, 2012). Två av artiklarna tillkom genom 

en manuell sökning från en tidigare sökning, då de svarade på syftet och övriga inklusions- 

och exklusionskriterier (Karlsson, 2012). Kombinationer av sökord presenteras i sökmatris 
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(Bilaga 2.). Begränsningar i respektive databas gjordes, dessa var: artiklar som var max tio år 

gamla för att sökningen skulle generera så aktuella artiklar som möjligt samt att de artiklarna 

som valdes ut var ”peer-rewied” och skrivna på engelska. 

4.3 Urval 

Inklusionskriterierna var artiklar som svarade på syftet, med sjuksköterskeperspektiv samt att 

artiklarna inkluderade barn med övervikt och fetma. Exklusionskriterier var artiklar som inte 

svarade på syftet, behandlade vuxna med övervikt eller fetma samt de artiklar som hade fokus 

på föräldrars perspektiv.  

 

Första steget i datainsamlingen var att läsa samtliga artiklars titlar och de titlar som bedömdes 

kunna svara på syftet valdes ut, därefter lästes abstract och irrelevanta artiklar valdes bort. 

Hundrasjuttiotvå abstract analyserades och 30 av de artiklarna lästet i fulltext. Slutligen valdes 

21 artiklar ut för att granskas i fulltext. De 21 artiklarna lästes i fulltext flertalet gånger för att 

bedömas med avseende på studiens syfte. Av de 21 granskade artiklarna valdes totalt nio bort. 

Fyra av de nio artiklarna kunde exkluderas omgående då de inte följde IMRAD- strukturen. 

Fem av de nio artiklarna svarade inte på syftet vid närmare granskning och exkluderades 

därmed ur studien. De tolv artiklar som ansågs relevanta för syftet granskades i detalj, enligt 

den granskningsmall som presenteras i Forsberg och Wengström (2008). Åtta av artiklarna 

använde kvantitativa metoder och fyra artiklar använde kvalitativa metoder. 

 

Både artiklar med kvalitativa och kvantitativa metoder analyserades då de framkom under 

sökningen. För att bedöma artikelns validitet, reliabilitet samt trovärdighet så granskades 

syfte, design, mätinstrument och analys. Sammantaget gjordes kvalitetsgranskningen för att 

undersöka om artiklarna uppfyllde kvalitetskraven samt att artiklarna använde relevanta 

mätinstrument (Wallengren & Henricsson, 2012). 

 

4.4 Dataanalys 

De tolv framtagna artiklarna lästes av båda författarna flertalet gånger, tillsammans och var 

för sig för att innehållet skulle förstås i sin helhet. Slutligen diskuterades, jämfördes och 

sammanställdes resultatet (Forsberg & Wengström, 2008). Markeringar i artiklarna gjordes för 

att likheter skulle identifieras samt för att senare skapa teman som låg till grund för resultatet. 

De teman som identifierades sammanställdes skriftligt och presenteras senare i resultatet. De 

analyserade artiklarna fördes in i artikelmatrisen där publikationsår, urval, dataanalys, styrkor, 

svagheter samt resultat redovisades (Forsberg & Wengström, 2008). Värdering av de utvalda 

artiklarna kan ses i artikelmatrisen i Bilaga. 3. 

4.5 Etiska överväganden  

Etiska överväganden har gjorts genom hela arbetet och endast studier som är granskade av en 

etisk kommité har inkluderats i studien (Forsberg & Wengström, 2008). Alla artiklar har lästs 

noggrant för att undvika förvrängning av innehållet samt granskat forskningarnas 

tillvägagångssätt grundligt för att säkerställa att forskarna följt etiska överväganden. Fusk, 

avsiktlig förvrängning, plagiat samt förvrängning av forskningsprocessen har författarna 

strävat efter att ta avstånd från (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklar som inte var etisk 
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granskade exkluderades från studien. 

5. Resultat 
Resultatet sammanställdes utifrån tolv artiklar och bildade slutligen fyra teman: 

Kommunikation med inriktning på information, utbildning och interaktion, följt av 

teamarbete, motiverande samtalsmetod samt metoder för att identifiera barn med 

övervikt och fetma. 

5.1 Kommunikation 

5.1.1 Information 

En av sjuksköterskors viktigaste omvårdnadsåtgärd, i arbetet med att förebygga övervikt och 

fetma hos barn, var att identifiera riskfaktorer samt informera föräldrar. Arbetet ska vara på en 

förebyggande nivå där sjuksköterskan bidrar med hälsofaktorer (Müllerdorf, Martinson-

Zuccato, Nimborg & Eriksson, 2010). 

Information och råd om kost och motion till föräldrar framkom i tre av studierna och ansågs 

enligt sjuksköterskorna som en  viktig omvårnadsåtgärd mot barnfetma (Morrison-Sandberg, 

Kubik & Johnson, 2011; Müllerdorf et al., 2010; Quelly, 2013).  Information samt 

undervisning om kost och motion kunde ske via familjeträffar, nyhetsbrev samt i 

klassrummet. Majoriteten av sjuksköterskorna erbjöd skriftlig information till barn och 

föräldrar om fysisk aktivitet och kosthållning (Morrison-Sandberg et al., 2011; Müllerdorf et 

al., 2010; Quelly, 2013). Sjuksköterskor med mer arbetslivserfarenhet var tryggare med att 

skapa en relation till barn och föräldrar, samt att uppmuntra och informera om fysisk aktivitet 

samt kosthållning än de med färre yrkessamma år. Ett samband fanns mellan personliga 

resurser och utbildning som stärkte självförtroendet i arbetet med att informera föräldrar och 

barn om övervikt och fetma (Larsen et al., 2006; Robinson, Denney-Wilson, Lewis & Harris, 

2013).  

Självförtroende hade en positiv korrelation med uppfattade förväntningar, samt var till hjälp 

för både barn och sjuksköterskor då de fick en bättre relation i det preventiva arbetet mot 

barnfetma (Quelly, 2013). Steele, Wu, Jensen, Pankey, Davis och Aylward (2011) beskrev att 

de överviktiga sjuksköterskorna som deltog i studien uttryckte att de såg sin egen vikt som en 

nackdel när de informerade barn och föräldrar om övervikt och fetma då deras självförtroende 

var försämrat. Bristen på tid kunde innebära att sjuksköterskor ibland undvek att informera 

om kost och motion (Morrison-Sandberg et al., 2011; Walker, Strong, Atchinson, Saunders 

och Abbot, 2007).  

Många sjuksköterskor upplevde att föräldrarna inte var mentalt närvarande vid information 

och samtal om barnets hälsa. Brist på engagemang samt brist på ekonomiska tillgångar hos 

föräldrar försvårade samarbetet mellan föräldrar och sjuksköterskor (Müllerdorf et al., 2010; 

Robinson et al., 2013). Sjuksköterskor var positivt inställda till att arbeta med 

omvårdnadsåtgärder vid övervikt och fetma hos barn om familjer ändrade hela sin livsstil och 

inte bara barnets. En förutsättning för att sjuksköterskor skulle kunna samarbeta med föräldrar 

och informera om omvårdnadsåtgärder var att föräldrarna var närvarande både mentalt och 

fysiskt (Müllderdorf et al., 2010). 
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5.1.2 Utbildning 

Utbildning av föräldrar var av betydelse då förändringar och vanor i barnens liv inte kunde 

göras om föräldrar inte medverkade till förändring. Föräldrarna hade en avgörande roll i 

barnens liv då det var föräldrarna som inhandlade och lagade maten i hemmen, varför 

utbildning av föräldrar var en viktig omvårdnadsåtgärd i de preventiva arbetet vid övervikt 

och fetma (Larsen et al., 2006; Walker et al., 2007). Flera av sjuksköterskorna redogjorde för 

vikten av familjeutbildning men betonade samtidigt att de inte hade kunskap eller material för 

att utbilda föräldrar om övervikt och fetma (DiNapoli, Sytnyk & Waddicor, 2011; Steele et al., 

2011).  

En viktig aspekt för sjuksköterskorna var att vara väl pålästa om familjesituationen innan de 

tog kontakt med familjen för att skapa en bättre förståelse för barnets situation innan de 

utbildade barn och föräldrar om en hälsosam livsstil. Sjuksköterskor bör skapa en relation till 

barnet för att det ska kunna leda till ett positivt samarbete med både barnet och föräldrarna 

som genererar till livsstilsförändring (Müllerdorf et al, 2010). Vissa sjuksköterskor nämnde att 

de sällan kontaktar familjer för allmän rådgivning om förebyggande omvårdnadsåtgärder för 

övervikt och fetma. Om de kände oro eller var bekymrade över ett barn så kontaktades 

föräldrarna via telefon och fick därefter själva kontakta primärvården för vidare utredning 

(Quelly, 2013).  

5.1.3 Interaktion 

En stor del i sjuksköterskans arbete var att interagera med familjer från olika kulturer och 

detta kunde leda till svårigheter. Ofta uppstod skilda meningar om vad ”normal” kroppsvikt 

är, men även språkskiljaktigheter och okunskap om mat skapade svårigheter i samarbetet. 

Missförstånd kunde undvikas genom att sjuksköterskor erbjöd tolk till de som inte hade 

engelska som första språk. (Morrison-Sandberg et al., 2011; Steele et al., 2011). 

En skillnad påvisades mellan barn till föräldrar med afroamerikansk eller latinamerikansk 

bakgrund, de barnen hade högre risk att utveckla övervikt och fetma (Larsen et al., 2006). 

Nästan hälften av sjuksköterskorna var eniga om att olika normer i samhället påverkade 

omvådnadsåtgärderna vid övervikt och fetma negativt. Det ökande stillasittandet, attityderna 

till normalvikten, snabbmaten och storleken på matportionerna gjorde det svårare att 

förebygga övervikt och fetma (Steele et al., 2011). I sämre bostadsområden var det ofta 

osäkert för barn att vara utomhus och leka vilket påverkade barns aktivitetsnivå negativt 

(Larsen et al., 2006). 

Sjuksköterskor uttryckte oro för föräldrarnas reaktioner när de skulle samtala om barnets 

viktproblem. De problem som sjuksköterskorna uttryckte mest oro för var att förlora 

förtroende hos föräldrarna eller att föräldrar kände sig attackerade på ett personligt plan. 

(Robinson et al., 2013; Steele et al., 2011; Walker et al., 2007). Av de sjuksköterskor som 

deltog i Robinson et al. (2013) studie, kände 43 % större osäkerhet när de skulle utbilda 

föräldrar med överviktiga barn än när de skulle utbilda föräldrar som själva var överviktiga. 

Det ledde till att sjuksköterskorna var oroliga över att de själva skulle utsättas för 

konsekvenser om föräldrarna klagade till skolförvaltningen. Vidare var även vissa skoldistrikt 

ovilliga att införa program som var relaterade till vikt på grund av osäkerheten för föräldrars 

reaktioner enligt vissa sjuksköterskor (Robinson et al., 2013). 
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5.2 Teamarbete 

Majoriteten av sjuksköterskorna som deltog i DiNapoli et al. (2011) studie ansåg att alla 

yrkesgrupper inom primärvård, slutenvård samt skola har ett lika stort ansvar att erbjuda 

omvårdnadsåtgärder till föräldrar och barn vid övervikt och fetma. Fyra av studierna uttryckte 

liknande förutsättningar för att det preventiva arbetet ska fungera adekvat: att mer tid samt 

teamarbete från både skolan och olika yrkesgrupper behövs (Morrison-Sandberg et al., 2011; 

Müllerdorf et al., 2010; Nauta, Byrnes och Wesley 2009; Steele et al., 2011).  

I studien av Müllerdorf et al. (2010) framkom det att övervikt och fetma hos barn var en 

belastning för sjuksköterskan och behov av tid samt resurser och stöd hos andra professioner 

fanns. Trots att sjuksköterskorna arbetade nära andra yrkesgrupper arbetade de inte som ett 

team när det gällde omvårdnadstgärder vid övervikt och fetma hos barn (Morrison-Sandberg 

et al., 2011; Steele et al., 2011). Flera sjuksköterskor ansåg att skolan inte gjorde tillräckligt 

för att förhindra övervikt och fetma så som att utesluta skräpmat samt att erbjuda mat med 

lägre kaloriinnehåll (Nauta et al., 2009). Sjuksköterskor i vissa distrikt kunde remittera barn 

med övervikt eller fetma till en dietist men att många sjuksköterskor hade tyvärr inte den 

möjligheten eller tillgången (Hessler & Siegrist, 2011). 

5.3 Motiverande samtalsmetod 

MI var en omvårdnadsåtgärd som användes för att hjälpa barn och föräldrar till att anamma 

positiva hälsovanor. Genom att använda MI gjordes flera positiva förändringar, så som att 

antalet aktiva timmar ökade, information om kosthållning erhölls och antal timmar framför 

TV och dator minskade. Sammanfattningsvis resulterade det i minskat BMI och ökad kunskap 

om kost och motion (Tucker et al., 2013). Överlag påvisades ett gynnsamt resultat i 

Söderlund, Malmsten, Berndtsen och Nilsen (2010) studie då 90 % av sjuksköterskorna ansåg 

att MI fungerade bra och hade en fördel som samtalsmodell i jämförelse med andra 

traditionella samtalmodeller. Nästan hälften (46 %) av de sjuksköterskor som deltog i studien 

menade att deras struktur i samtalen om övervikt hade förändrats positivt med hjälp av MI och 

att de fortsatt att använda MI som samtalsmodell. Vidare beskrev sjuksköterskorna att MI var 

mer anpassad till deras uppfattning om hur hälso- och sjukvården skulle fungera. Majoriteten 

(89 %) av de sjuksköterskor som deltog i studien fick god stöttning av skolledning och 

kollegor till att använda MI (Söderlund et al., 2010).  

Det framkom att 78 % av sjuksköterskorna tyckte att det var väldigt enkelt att lyssna aktivt på 

föräldrar och barn under MI (Söderlund et al., 2010). Vissa sjuksköterskor ansåg att egna 

personliga upplevelser av övervikt gjorde att det fanns en förförståelse för barnet med 

övervikt eller fetma. Därmed var det lättare, att med hjälp av egna erfarenheter, motivera 

barnen till förändring (Müllerdorf et al., 2010). Vissa sjuksköterskor uttryckte däremot viss 

kritik mot det faktum att de skulle leda MI utan utbildning. Vidare uttryckte sjuksköterskorna 

att det inte var informationen i MI som var svårigheten utan det var att motivera barn och 

föräldrar till hälsosamma beslut (Müllerdorf et al., 2010). 

5.4 Metoder för att identifiera barn med övervikt och fetma 
IsoBMI klassificerades som det mest anpassade verktyget för att identifiera barn med övervikt 

och fetma, eftersom det tar hänsyn till barnets ålder och kön (Quelly, 2013). En gemensam 
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nämnare för tre av studierna var att BMI användes som mätinstrument för att identifiera barn 

med övervikt och fetma (Hessler & Siegrist, 2010; Nauta et al., 2009; Tucker et al., 2013). 

Tucker et al. (2013) använde BMI för att fastställa att MI hade en positiv inverkan på barns 

övervikt, 58 % av barnen som deltog i studien påvisade ett minskat BMI-värde. Flera 

sjuksköterskor använde BMI som mätinstrument, men i kombination med andra 

mätinstrument som exempelvis den kliniska blicken (Hessler & Siegrist 2010; Nauta et al., 

2009).  

Det framkom att BMI och IsoBMI inte var ett verktyg för diagnostik utan att de skulle 

användas i kombination med andra mätinstrument och bedömningar. Andra mätinstrument 

som användes var blodtryck, vikt- och längdmätning (Larsen et al., 2006; Morrison-Sandberg 

et al., 2011). 

Sjuksköterskor ställde även frågor om tidigare sjukdomshistoria för att få en riskbild av 

eventuella arvsanlag hos barn med fetma. Vidare frågade 83 % av sjuksköterskorna även 

barnen om deras psykiska mående och 91 % frågade om hur aktiva barnen var i vardagen 

(Hessler & Siegrist, 2010). När ett barn med övervikt eller fetma identifierades kontaktades 

föräldrarna som därefter fick ta vidare ställning till eventuella åtgärder (Quelly, 2013). 

5.5 Resultatsammanfattning 

Övervikt och fetma hos barn är ett komplext ämne utan fasta svar på hur det preventiva 

arbetet ska gå till. Resultatet visade att utbildning och information till föräldrar var viktiga 

omvårdnadsåtgärder i sjuksköterskans preventiva arbete mot övervikt och fetma. Många 

studier tog däremot upp föräldrars bristande resurser eller intresse för sjuksköterskors arbete 

och att detta ansågs hindra de preventiva omvårdnadsåtgärderna. Teamarbete och kunskap 

från olika professioner ansågs, i flera av studierna, ha en betydande roll för att 

omvårdnadsåtgärderna skulle fungera adekvat. MI var den mest användna samtalsmodellen 

och majoriteten av studiedeltagarna i flera av studierna ansåg att det var en omvårdnadsåtgärd 

som genererade positiva resultat i arbetet mot övervikt och fetma hos barn. BMI var det mest 

användna mätinstrumentet för att identifiera om barn med övervikt eller fetma. 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
En litteraturstudie valdes för att få svar på studiens syfte, att beskriva sjuksköterskors 

omvårdnadsåtgärder för att förebygga övervikt och fetma hos barn i skolåldern. Både artiklar 

med kvalitativa och kvantitativa metoder inkluderades i studien. Det kan uppstå svårigheter 

att presentera resultatet för studien då kvalitativa och kvantitativa metoder analyserar och 

presenterar den insamlade datan på olika vis (Henricson & Billhult, 2012). Men för att få ett 

bredare och djupare resultat valde författarna ändå att inkludera artiklar med kvalitativ 

respektive kvantitativ analysmetod (Forsberg & Wengström, 2008). En empirisk studie kunde 

varit tänkvärd att göra men på grund av tidsbrist samt att det inte hade varit möjligt att få en 

bred översikt valdes litteraturöversikt. 

Vissa artiklar beskrev skolsköterskornas arbete men det framgick inte om dessa 

skolsköterskor hade någon form av vidareutbildning eller om de var legitimerade 

sjuksköterskor som arbetade som skolsköterskor. Därför gjordes valet att benämna alla 
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vårdgivare i studien som sjuksköterskor. 

En relevant egenskap för att syftet skulle kunna besvaras var att sökningar i Cinahl och 

Medline gjordes då de båda databaserna är inriktade på omvårdnad och medicin vilket är 

studiens huvudområden (Karlsson, 2012). Eftersom två databaser med omvårdnadsfokus 

användes i studien ökar studiens validitet och trovärdighet då relevanta artiklar hittades 

(Henricson, 2012). Meningsbärande ord valdes ut från syftet och omvandlades i ”Svenska 

MeSH”, därefter gjordes sökningar i respektive databas. Alla sökord användes i kombination 

med varandra och booleska operatorer användes i form av OR för att vidga resultatet och 

sedan användes AND för att materialet skulle begränsas och vara mer hanterbart. Sökorden: 

“child”, “young adult” och “adult children” valdes ut för att sökningen skulle täcka barn i alla 

åldrar upp till 18 år. Sökordet “school health nursing” användes eftersom skulle omfatta de 

artiklar som innehöll barn som var i skolåldern, vilket är en del av syftet. Övriga sökord 

användes för att täcka in sjuksköterskans roll samt de omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan 

vidtar i det preventiva arbetet mot övervikt och fetma hos barn. För att få fram artiklar som 

var så aktuella som möjligt gjordes sökningar på max tio år, men majoriteten av de utvalda 

artiklarna är utgivna mellan åren 2010-2015.  

Författarna valde att lägga till ytterligare två artiklar genom en manuell sökning. De två 

artiklarna togs fram vid en tidigare sökning då författarna undersökte kunskapsläget innan 

studien påbörjades. De två tillagda artiklarna svarade på studiens syfte och övriga inklusions- 

och exklusionskriterier och därmed ansåg författarna att de kunde användas i studien. En 

manuell sökning kan vara bra att göra då det kan ge en bredare överblick över ämnesområdet 

(Karlsson, 2012). En av de tolv artiklarna är en pilotstudie och eftersom pilotstudier oftast 

görs inför en större studie kan evidensen kritiseras (Karlsson, 2012). Trots detta gjordes valet 

att använda artikeln för att styrka redan framtaget resultat då den innehöll relevant data. Om 

författarna varit oense om en artikel skulle inkluderas eller exkluderas har artikeln inkluderats 

för fortsatt granskning i detalj och slutlig bedömning (Rosén, 2012). 

Etiska iakttagelser är att forskning som berör barn måste leda till att barnets tillstånd 

förbättras enligt Kjellström (2012). Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder för att förebygga övervikt och fetma hos barn vilket leder till ökad hälsa 

för barn och därmed stöds yttrandet av Kjellström (2012). 

Majoriteten av de framtagna studierna var utförda i USA, övriga studier var utförda i Sverige, 

England och Australien. Att studierna är utförda i fyra olika länder påvisar att övervikt och 

fetma är ett globalt problem och inte minst i USA. Däremot är inte studiernas bredd globalt 

nog för att kunna överföras till andra länder. Trots att sjuksköterskans mätinstrument samt 

möjligheter och hinder inte har någon anknytning till speciella länder kan det vara svårt att 

påvisa att det preventiva arbetet ser likadant ut välden över. Det är inte heller så att 

sjuksköterskors utbildning och ansvarsområde ser likadant ut i övriga världen som i Sverige. 

Därför kan det resultera i svårigheter att överföra resultatet till andra studier i andra delar av 

världen. 

Samtliga artiklar i studien var skrivna på engelska vilket inte är någon av författarnas första 

språk, därför finns det risk för att innehållet i artiklarna kan ha feltolkats eller felöversatts. Då 

författarna i studien inte gjort något liknande arbete tidigare skulle det kunna resultera i vissa 

fel och misstag. Sammantaget kan detta ses som svagheter i studien. Styrkor med studien är 

att alla artiklar har granskats i sin helhet flertalet gånger av båda författarna var för sig och 
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tillsammans för att säkerställa att innehållet är tillförlitligt.  

6.2 Resultatdiskussion  
I resultatet fann författarna tre huvudfynd som innehöll data om utbildning och information 

för föräldrar, MI som samtalsmetod samt BMI och isoBMI. Avslutningsvis tar författarna upp 

för- och nackdelar med sjuksköterskors egna vikt, betydelsen av teamarbete samt 

socioekonomisk status och etnicitet.  

Utbildning av föräldrar visade sig vara en stor del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

(Larsen et al., 2006; Steele et al., 2011; Walker et al., 2011). Trots att sjuksköterskorna 

beskrev att information och utbildning för föräldrar var viktiga omvårdnadsåtgärder i det 

preventiva arbetet finns det ett flertal hinder att beakta. Det redogjordes för i flera av studierna 

att sjuksköterskor inte hade den kunskap eller utbildning som krävdes för att utbilda föräldrar 

om övervikt och fetma (DiNapoli et al., 2011; Steele et al., 2011). Många sjuksköterskor 

kände även osäkerhet när de skulle informera föräldrar om barnets övervikt, dels på grund av 

att föräldrarna och sjuksköterskan kunde ha olika syn på barnets vikt och dels på grund av att 

föräldrarna kunde känna sig attackerade på ett personligt plan. Författarna till denna studie 

anser att sjuksköterskans arbete vid övervikt och fetma hos barn då kan hindras, eftersom 

föräldrarna kan sätta sig emot de insatta omvårdnadsåtgärder eftersom föräldrarna och 

sjuksköterskan inte är överens om vad som anses vara “normal”vikt. Utan föräldrars 

samarbete kommer inte barnet att göra livsstilsändringar (Rabbit & Coyne, 2012). 

Omvårdnadsåtgärderna bör alltid vara familjecentrerade och vid den tidpunkt då föräldrarna 

är villiga till förändring (Stewart, 2008). Om föräldrarna och sjuksköterskan inte strävar mot 

samma mål kan konflikter uppkomma, trots att sjuksköterskan arbetar familjecentrerat (Rabbit 

& Coyne, 2012). Därför anser författarna till denna studie att sjuksköterskan bör fortsätta 

arbeta familjecentrerat och inneha ett stort empatisk förhållningssätt.  

En studie beskrev att sjuksköterskor, genom en unik relation med barnet, kan skapa ett 

positivt samarbete som hjälper barnet till livsstilsförändring. Sjuksköterskor ska tillsammans 

med familjen främja och förebygga sjukdom, och för att samarbete ska uppstå måste barnet 

och familjen sättas i fokus (Larsen et al., 2006). Det styrks av Petersen (2012) som menar att 

om fokus läggs för mycket på själva vikten så finns det en risk att barnets självkänsla kan 

påverkas negativt, och det i sin tur kan leda till nedstämdhet samt social isolering. Stewart 

(2008) menade att sjuksköterskor inte bara ska informera om barnets övervikt till föräldrarna, 

utan de ska bedöma om föräldrarna är redo och villiga till att göra positiva hälsosamma val 

och förändringar i familjens livsstil. Sjuksköterskor bör även beakta att föräldrar har olika 

förutsättningar till beredskap för förändring och rådgivningen måste anpassas efter det 

(Stewart, 2008). Även Ljungkrona-Falk, Brekke och Nyholm (2013) styrker detta och menar 

att hänsyn måste tas till komplicerade familjesituationer då föräldrarna inte alltid har den 

psykiska kapaciteten att ta in ytterligare ett problem i vardagen. Författarna till denna studie 

anser att genom att skapa en relation med både barnet och föräldrar, är det lättare för barnet att 

genomgå livsstilsförändringar. Sjuksköterskor bör ha ovanstående i åtanke när de samarbetar 

med föräldrar och barn om övervikt och fetma. 

MI visade sig vara den mest användbara metoden i sjuksköterskans preventiva arbete mot 

övervikt och fetma. Hjälpen ska ges på en individuell nivå där sjuksköterskan motiverar 

barnet till att ta fram sina egna resurser och förmågor som behövs för att förändring ska ske. 
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Söderlund et al. (2010) och Tucker et al. (2013) redovisade framgångsrika resultat i form av 

minskat BMI när MI användes som samtalsmetod. Samtidigt är familjens resurser en viktig 

aspekt i sjuksköterskans arbete då de behövs för att barnets livsstil ska förändras. Om 

familjerna är engagerade och uppmuntrar barnen till förändring är sannolikheten större att 

långvariga livsstilsförändringar upprätthålls (Hinebaugh & Calamaro, 2011). Eftersom MI är 

en anpassad samtalsmetod kan hela familjen motiveras till förändring. Om barnet inte är 

mottaglig för samtalsmetoden kan istället fokus flyttas till föräldrar och förändringar kan ske 

(Holm-Ivarsson, 2013). Hinebaugh och Calamaro (2011) beskriver att föräldrarnas stöd är en 

fördel för att de omvårdnadsåtgärder som vidtas ska fungera adekvat. Föräldrar bidrar också 

till barnens aktivitetsnivå då de kan uppmuntra barnen till familjeaktiviteter i exempelvis 

allmänna lekparker. 

Sjuksköterskorna i Müllerdorf et al. (2010) studie beskrev däremot att utan utbildning i MI är 

det svårt att använda som samtalsmetod. Författarna anser att kunskap om att utöva MI 

behövs för att åstadkomma de positiva resultat som påvisats med samtalsmetoden, samt att MI 

kan vara en lämplig samtalsmetod i det preventiva arbetet. Men MI är inte användbar om 

sjuksköterskor inte har utbildning och inte känner sig trygga med att använda 

samtalsmetoden. Eftersom MI är den mest använda samtalsmetoden så är författarna nyfikna 

på om det beror på att MI är den metod som det forskats mest om, eller om det möjligtvis 

finns någon annan samtalsmetod som är lika effektiv som MI men som inte fått samma 

genomslagskraft. 

Något som förvånade författarna var att majoriteten av studierna använde BMI som 

mätinstrument istället för isoBMI som är mer anpassat till barns utveckling. I studien av 

Larsen et al. (2006) beskrev sjuksköterskor att de inte alltid är positiva till BMI- mätning då 

de ansåg att resultatet inte var tillförlitlig och att de hellre använder sin kliniska blick för 

identifiering av övervikt eller fetma. En förklaring till varför isoBMI inte används oftare kan 

vara att majoriteten av artiklarna som inkluderades i studien var utförda i USA och isoBMI 

används mer inom hälso- och sjukvården i Sverige. Med BMI kan sjuksköterskor göra 

felbedömningar eftersom BMI inte tar hänsyn till ålder och kön såsom isoBMI och därmed 

ger ett felaktigt resultat (Ljungkrona-Falk et al., 2013). Författarna till denna studie tolkar då 

ovanstående som att de förebyggande omvårdnadsåtgärderna ibland inte sätts in i tid. 

Sjuksköterskor kan därmed inte enbart förlita sig på BMI som mätinstrument eftersom det kan 

innebära att behandling sätts in för sent och det kan generera onödiga konsekvenser för 

barnets hälsa. Med tanke på vår studies redovisning över kostnader för att behandla fetma hos 

barn i Sverige och världen skulle det även vara en fördel för både individen och samhället att 

använda ett internationellt mätinstrument som är utvecklat för att identifiera barn med 

övervikt och fetma. Gemensamma riktlinjer för hela världen bör annamas för att barn ska få 

chans till ett hälsosamt liv på lika villkor. 

Ett bifynd författarna hittat i resultatet från de sammanställda studierna visar att det både finns 

för- och nackdelar med sjuksköterskans egen vikt och det preventiva arbetet mot övervikt och 

fetma. Sjuksköterskor med övervikt såg sin egen vikt som ett hinder i det preventiva arbetet 

mot övervikt och fetma hos barn då de upplevde att föräldrar inte litar på deras givna råd samt 

att de sjuksköterskor med lägre BMI upplevde färre hinder vid utbildning av barn och 

föräldrar (Hendershot et al., 2008; Steele et al., 2011). Müllerdorf et al. (2010) menade det 

motsatta då sjuksköterskor i studien beskrev att övervikt kan vara en fördel och ge 

sjuksköterskan en förförståelse för hur det är att vara överviktig. Sjuksköterskor har enligt 

ICN (2014) en skyldighet att ta hand om sin egen hälsa så att patientvården inte påverkas 
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negativt. Nyare forskning från Blake och Patterson (2015) konstaterade att sjuksköterskor 

upplevde att det var svårt att få föräldrar att lyssna på hälsoråd om sjuksköterskorna själva 

inte följde råden. Författarna till studien anser att betydelsen av det här kan vara att föräldrar 

känner större förtroende för sjuksköterskor som “ser hälsosamma ut”. Författarna funderar 

även på om de sjuksköterskor som enligt WHO (2015) är normalviktiga saknar viss 

förförståelse för barn med övervikt och fetma och därmed ger barnet sämre vård. Vidare 

funderingar görs i och med att det inte framkommer i studien av Steele et al. (2011) om 

sjuksköterskor endast upplever att föräldrar inte lyssnar på deras råd om övervikt och fetma 

eller om det är ett verkligt problem. 

För att sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder mot övervikt och fetma ska fungera adekvat är 

behovet av tid och resurser av stor betydelse. Denna studie visar att ett behov av teamarbete 

mellan de olika professionerna behövs eftersom detta bidrar till en säkrare vård samt en ökad 

trygghet för sjuksköterskor. Hessler och Siegrist (2010) beskrev att sjuksköterskor inte alltid 

har samma förutsättningar att remittera barn till dietister eller andra yrkesgrupper. I Sverige 

fastställs det i Patientlagen (PL, SFS 2014:821, kap. 6, 1§) att alla individer ska få god vård på 

lika villkor. Om studien av Hessler och Siegrist (2010) hade utförts i Sverige hade detta inte 

varit möjligt eftersom sjuksköterskor inte har samma förutsättningar i arbetet. En studie 

poängterar att alla yrkesgrupper inom primärvård, slutenvård samt skola har ett lika stort 

ansvar att erbjuda utbildning till föräldrar och barn (DiNapoli et al., 2011). Författarna till 

studien anser att även om alla yrkesgrupper har ett lika stort ansvar kan de ha varierande 

synsätt på barnens övervikt och fetma och därmed kan det innebära omvårdnadsåtgärderna 

försenas. Vidare menar författarna att de preventiva omvårdnadsåtgärderna mot övervikt och 

fetma hos barn kan leda till bristfälligt samarbete om ingen innehar huvudansvaret. I studien 

av Ljungkrona- Falk et al. (2013) påvisas detta då sjuksköterskor hade negativa upplevelser 

av att remittera barn till andra yrkesgrupper eftersom de ofta tvekade på sjuksköterskornas 

omdöme. 

Ett vanligt förhållande i dagens samhälle är skillnader mellan socioekonomiskstatus och 

etnicitet. Det påvisades att barn kan påverkas av olika uppväxtförhållanden, olika 

nationaliteter samt från olika socioekonomiska bakgrunder och därmed har de ibland lättare 

att utveckla övervikt eller fetma. Föräldrar har inte alltid råd att köpa hälsosam mat eller 

teckna medlemsskap i olika aktiviteter. Det kan leda till att barn känner sig utanför och 

isolerar sig till hemmet (Larsen et al., 2006). Även Hinebaugh och Calamaro (2011) påvisar 

att det finns en märkbar skillnad i övervikt och fetma mellan barn från olika nationaliteter 

samt socialt utsatta grupper. Om föräldrar inte vågar låta barnen leka utomhus då familjen bor 

i ett otryggt område bidrar även detta till minskad aktivitetsnivå och isolering till hemmet 

(Hinebaugh & Calamaro, 2011). Till skillnad från vuxna kan barn inte själva välja vilken 

miljö de bor i, inte heller vilken mat de äter. De kan inte heller förstå de långsiktiga 

konsekvenserna av sitt beteende, varför föräldrar är en viktig del av barnens beteendemönster 

(WHO, 2015).  

Skillnader kan även ses då behovet av att teckna dyra sjukvårdsförsäkringar, som föräldrar 

inte alltid har råd med, ser olika ut i olika länder. Detta leder till orättvisa då alla barn enligt 

Barnkonventionen (UNICEF, 2015) har rätt till skydd mot orättvisor och utnyttjanden. 

Författarna till denna studie har inte hittat någon forskning som visar att en speciell 

behandlingsform fungerar bättre eller sämre för barn från olika kulturer, eller för de olika 

könen. Författarna är därför nyfikna på om olika behandlingsmetoder kan vara till fördel för 

de olika kulturerna eller för de olika könen.  
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6.3 Slutsats 
Studien visar att övervikt och fetma hos barn är ett komplext ämne och det inte finns någon 

omvårdnadsåtgärd i det preventiva arbetet som fungerar på alla barn. Utbildning och 

information för föräldrar är en viktig del i sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder. Utan 

föräldrars engagemang och intresse för förändring ansågs omvårdnadsåtgärder dock vara 

svåra att genomföra. MI var en användbar samtalsmetod men utan utbildning i MI ansågs inte 

samtalsmetoden vara användbar. Därmed genererade inte heller samtalsmodellen 

framgångsrika resultat så som minskat BMI. BMI användes som mätinstrument trots att det 

inte tar hänsyn till muskelmassa, ålder eller kön, vilket isoBMI gör.  

Fler yrkesgrupper borde uppmärksamma den allvarliga situationen om övervikt och fetma hos 

barn då barnen riskerar att insjukna i allvarliga följdsjukdomar om tillståndet inte identifieras i 

tid. Sjuksköterskans egen vikt och livsstil sågs som en fördel då sjuksköterskan själv kan 

känna viss förståelse för barn med övervikt eller fetma, men det ansågs även vara en nackdel 

då föräldrar och barns följsamhet kan försämras om sjuksköterskan själv inte upplevs följa 

råden de ger. Att arbeta i team innebär att kunskap från olika perspektiv kan samlas, vilket är 

en fördel för det preventiva arbetet mot övervikt och fetma hos barn. 

6.4 Klinikska implikationer 
Sjuksköterskor behöver mer kunskap om vilka omvårdnadsåtgärder de kan vidta i de 

preventiva arbetet vid övervikt och fetma hos barn. Då vår studie är en litteraturöversikt med 

sammanställd forskning kan studien användas för att få inspiration och kunskap om de 

omvårdnadsåtgärder de kan vidta. För att förhindra att övervikt och fetma utvecklas bör 

sjuksköterskor informera barn och föräldrar utan fokus på barnens vikt utan mer generellt om 

kost och motion. Författarna önskar att nå ut till sjuksköterskor för att de ska få en bild av det 

aktuella kunskapsläget om ämnet samt att de ska få ta del av de omvårdnadsåtgärder, som 

enligt vår studie, kan användas i det preventiva arbetet mot övervikt och fetma hos barn. Det 

är även viktigt att föräldrar förstår att de har en avgörande roll i barnens liv och eventuella 

livsstilsförändringar. 

6.5 Förslag till fortsatt studier 
Det finns behov av att forska mer om hur sjuksköterskans arbete kan anpassas efter olika 

kulturer då kosten kan skilja sig och synsätten på normalvikt kan vara annorlunda. 

Omvårdnadsåtgärderna bör anpassas då förändringar i samhället sker och aktivitetsvanor och 

sociala vanor har ändrats.  

MI visades vara den mest använda samtalsmodellen vid preventivt arbetet mot övervikt och 

fetma hos barn. Vidare förskning behövs för att undersöka om det finns andra 

samtalsmodeller än MI eftersom det inte är säkert att denna modell fungerar på alla barn eller 

föräldrar. Författarna är då intresserade om det finns flera alternativ sjuksköterskan kan 

användas sig av i sitt preventiva arbete. Ett internationellt mätinstrument bör även utvecklas 

då evidensen för BMI kan kritiseras. Slutligen anser författarna att allmänsjuksköterskan 

borde få mer utbildning inom barnens vikt och förebyggande åtgärder samt information om 

mätinstrument och hur de används. Om sjuksköterskor inte får mer kunskap inom ämnet kan 

både individuella och samhälleliga konsekvenser uppstå då det kan leda till sämre hälsa på 

individnivå och sämre ekonomi på samhälls- och individnivå. 
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Bilaga 1. Presentation av tabell för isoBMI 

 

Ålder: Övervikt: Fetma: 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

2 18,41 18,02 20,09 19,81 

2,5 18,13 17,76 19,80 19,55 

3 17,89 17,56 19,57 19,36 

3,5 17,89 17,40 19,39 19,23 

4 17,55 17,28 19,29 19,15 

4,5 17,47 17,19 19,26 19,12 

5 17,42 17,15 19,30 19,17 

5,5 17,45 17,20 19,47 19,34 

6 17,55 17,34 19,78 19,65 

6,5 17,71 17,53 20,23 20,08 

7 17,92 17,75 20,63 20,51 

7,5 18,16 18,03 21,09 21,01 

8 18,44 18,35 21,60 21,57 

8,5 18,76 18,69 22,17 22,18 

9 19,10 19,07 22,77 22,81 

9,5 19,46 19,45 23,39 23,46 

10 19,84 19,86 24,00 24,11 

10,5 20,20 20,29 24,57 24,77 

11 20,55 20,74 25,10 25,42 

11,5 20,89 21,20 25,58 26,05 

12 21,22 21,68 26,02 26,67 

12,5 21,56 22,14 26,43 27,24 

13 21,91 22,58 26,84 27,76 

13,5 22,27 22,98 27,25 28,20 

14 22,62 23,34 27,63 28,57 

14,5 22,96 23,66 27,98 28,87 

15 23,29 23,94 28,30 29,11 

15,5 23,60 24,17 28,60 29,29 

16 23,90 24,37 28,88 29,43 

16,5 24,19 24,54 29,14 29,56 

17 24,46 24,70 29,41 29,69 

17,5 24,73 24,85 29,70 29,84 

18 25 25 30 30 

 

                                                                                                                                                                                                              

(Cole, 2007) 
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Bilaga 2. Presentation av hur sökorden kombinerades, antal träffar samt lästa,            Sid. 1/2 

 granskade och utvalda artiklar.                  

Databas Sökning Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

Cinahl 

150917 

Kl. 13.00 

S1 (MH”Chil

d”)OR(M

H”Adult 

Children”)

OR(MH”Y   

oung 

Adult”) 

413,05 0 0 0 0 

Cinahl 

150917 

Kl. 13.00 

S2 (MH”Obes

ity”)OR(M

H”Pediatri

c 

Obesity”)

OR(MH”

Weight 

Gain”) 

64,57 0 0 0 0 

Cinahl 

150917 

Kl. 13.00 

S3 (MH”Nurs

es”)OR(M

H”School 

Health 

Nursing”)

OR(MH”N

ursing 

Role”) 

97,86 0 0 0 0 

Cinahl 

150917 

Kl. 13.00 

S4 S1 AND 

S2 AND 

S3 

332 0 0 0 0 

Cinahl 

150917 

Kl. 13.00 

Begränsnin

gar:Peer-

Reviewed; 

English 

Language: 

Published 

date: 2005-

2015 

 230 145 21 18 9 
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Medline 

150917 

Kl. 15.15 

S1 (MH”Nurs

e's 

role”)OR(

MH”Early 

Interventio

n 

(Education

)” 

36,33 0 0 0 0 

Medline 

150917 

Kl. 15.15 

S2 (MH”Pedi

atric 

Obesity”)

OR(MH”O

besity”)OR

(MH”Over

weight”) 

140,87 0 0 0 0 

Medline 

150917 

Kl. 15.15 

S3 (MH”Chil

d”)OR(M

H”Child 

Health 

Services”) 

1,404,619 0 0 0 0 

Medline 

150917 

Kl. 15.15 

S4 S1 AND 

S2 AND 

S3 

110 0 0 0 0 

Medline 

150917 

Kl. 15.15 

Begränsnin

gar: Peer-

Reviewed; 

English 

Language: 

Published 

date: 2005-

2015 

 86 27 9 3 1 
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Bilaga 3. Presentation av artikelmatris för litteraturstudien.                           Sid 1/12 
 

Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och ev. design Värdering: 

Styrkor 

Värdering: 

Svagheter 

Resultat 

DiNapoli, C., Sytnik, E., 

Waddicor, C. (2011). 

Pediatric nurses' 

Perceptions, Attitudes, and 

Knowledge of Childhood 

Obesity at an Academic 

Medical Center. Bariatric 

nursing and surgical patient 

care, 6(3), 125-131. 

doi:10.1089/bar.2011.9954 

 

USA. 

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien var 

att utvärdera 

sjuksköterskors 

uppfattning, attityder och 

vetskap gentemot 

barnfetma samt att 

utvärdera hur 

sjuksköterskorna 

uppfattar svårigheter när 

det gäller att utbilda 

föräldrar om fetma. 

Metod: Kvantitativ  

 

Urval: Icke slumpmässigt 

urval. 

Urvalsförfarande: Alla 

sjuksköterskor på avdelningen 

som passade in på 

inklusionskriterierna fick vara 

med i studien.  

 

Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som avslutat en 

barnutbildning 

Exklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som inte 

avslutat barnutbildning samt 

sjuksköterskor som inte var 

stationerad på en avdelning. 

 

Slutlig studiegrupp: 33 

sjuksköterskor deltog i studien. 

Genomsnittlig 

arbetslivserfarenhet var 3,29 

år. 

 

Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer  

Analysmetod: Deskriptiv 

statistik. 

Instrumenten 

testades för att 

stärka validiteten.  

Bristande 

information om 

deltagarna. 

Otillräcklig 

beskrivning och 

tveksam statistik. 

 

 

Beskriver hur 

sjuksköterskan 

arbetade med 

utbildning av föräldrar 

och barn. Majoriteten 

av sjuksköterskorna 

kände sig inte 

förberedda nog för att 

arbeta med att utbilda 

föräldrar om övervikt 

och fetma då de ansåg 

att de inte hade 

materialet eller 

kunskapen till det. 
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Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och ev. Design Värdering: 

styrkor 

Värdering: 

svagheter 

Resultat 

Hessler, K., & Siegrist, M. 

(2011). Nurse practitioner 

attitudes and treatment 

practices for childhood 

overweight: How do rural 

and urban practitioners 

differ? Journal of the 

American Academy of 

Nurse Practitioners, 

24(2012), 97-106. 

doi:10.4444/j.1745-

7599.2011.00673.x 

 

USA 

Syftet med studien var 

att ge ökad förståelse av 

sjuksköterskors attityder 

om barnfetma, samt 

deras diagnoser och 

behandlingssätt för 

barnfetma. 

Metod: Kvantitativ  

 

Urval: Obundet slumpmässigt 

urval.  

 

Inklusionskriterier: Alla som 

var medlemmar i The 

American Academy of Nurse 

Practitioners. 

 

Datainsamlingsmetod: 
Internetbaserad studiespecifikt 

frågeformulär användes, 

frågorna var utformade efter 

en 5-gradig Likert skala. 

 

Slutlig studiegrupp: 
1088 stycken, medelålder var 

49,5 år, medelåldern för antal 

arbetsår var 10,56. Majoriteten 

var kvinnor 89 % och 7 % var 

män. 

 

Analysmetod: Deskriptiv 

statistik. 

 

Testat i en 

pilotstudie år 

2006. Efter 

pilotstudien 

uppdaterades 

frågeformuläret 

för att öka 

validiteten. 

Kan generaliseras 

till andra. Tydliga 

tabeller. Stort 

urval. 

 

Stort externt 

bortfall, från 7000 

till 1088 deltagare.  

Sjuksköterskorna 

använde sin utbildning 

för att informera barn 

och familj. Klinisk 

blick, BMI och isoBMI 

användes som 

mätinstrument. 

Screeninginstrument 

som användes mest var 

blodtrycks- och 

längdmätning. 

Sjuksköterskorna 

använde sig av 

intervjuer för att ta 

reda på bakgrundsfakta 

om barnet. 

Sjuksköterskorna 

belyste även problemet 

att arbeta med andra 

sjukvårdsgrupper. 
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Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och ev. Design Värdering: 

styrkor 

Värdering: 

svagheter 

Resultat 

Larsen, L., Mandleco, B., 

Williams, M., & Tiedeman, 

M. (2006). Childhood 

obesity: prevention 

practices of nurse 

practioners. Journal of the 

American Academy of 

Nurse Practitioners, 18, 70-

79. doi:10.1111/j.1745-

7599.2006.00105.x 

USA 

Syftet med studien var 

att a) beskriva 

sjuksköterskors 

förebyggande arbete av 

barnfetma. b) jämföra 

arbetet mellan olika 

sjuksköterskor beroende 

på specialitet, arbetsplats 

och bekantskap med 

olika riktlinjer för 

förebyggande av 

barnfetma, c) identifiera 

förhållandet mellan 

förebyggande arbete och 

demografi av 

sjuksköterskor, samt d) 

undersöka resurser och 

hinder för att verkställa 

förebyggande arbete. 

Metod: Kvantitativ  

 

Urval: Bekvämlighetsurval 

 

Datainsamlingsmetod:  
Enkätundersökning. De som 

stämde över med 

inklusionskriterierna fick 

sedan delta i en 

semistrukturerad intervju.  

 

Slutlig studiegrupp: 
Totalt 99 deltagare. 8 % av 

deltagarna var kvinnor och 17 

% var män. Medelåldern på 

deltagarna var 44 år.  

Medelåldern för antal år 

deltagarna hade arbetat var 10 

år. 

 

Analysmetod: Deskriptiv 

statistik. 

Tydliga tabeller. 

Testat i en 

pilotstudie. 

Stort externt 

bortfall från 607 

till 99 deltagare. 

Kan inte 

generaliseras. 

Resultatet visade att 

sjuksköterskorna i 

studien oftast eller 

alltid använde sig av 

utbildning av såväl 

föräldrar som barnen 

själva. Av de 

sjuksköterskor som 

deltog i studien var 

endast 32 % sällan 

osäkra i arbetet att 

undervisa föräldrar. 
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Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och ev. Design Värdering: 

styrkor 

Värdering: 

svagheter 

Resultat 

Morrison-Sandberg, L. F., 

Kubik, M. Y., & Johnson, 

K. E. (2011). Obesity 

prevention practices of 

elementary school nurses in 

Minnesota: Findings from 

interviews with licensed 

school nurses. The 

Author(s), 27(1), 13-21. 

doi:10.1177/105984051038

6380 

 

USA 

Syftet med studien var 

att få insikt i nuvarande 

fetma-relaterade 

arbetssätt av 

skolsköterskor i 

lågstadiet i Minnesota: 

åsikter om förebyggande 

program ledda av 

skolsköterskor, och 

skolsköterskors intresse 

för att verkställa 

förebyggande program. 

Metod: Kvalitativ  

 

Inklusionskriterier: var 

skolor som hade minst en 

utbildad skolsköterska anställd 

på en skola med minst 300 

elever i första- fjärde klass. 

 

Urval: Strategiskt urval. 29 

skolsköterskor som 

representerade varsitt distrikt 

tillfrågades om deltagande. 

Urvalsförfarande: 

urvalskriterier gjordes för att 

identifiera skolorna som 

matchade inklusionskriterierna 

sedan gjordes ett stratifierat 

urval för i det geografiska 

området. 

Datainsamlingsmetod: 

Inspelade semistrukturerade 

intervjuer. 

Slutlig studiegrupp: 21 

skolsköterskor deltog. 

Medelåldern för antal år 

skolsköterskorna hade arbetat 

var 14 år. 

Analysmetod: 

Innehållsanalys.  

Resultaten är 

tydliga och med 

en semi- 

strukturerad 

intervjuform ökar 

homogeniteten i 

svaren. Texterna 

analyserades och 

kodades av två 

oberoende parter 

för att sedan 

diskuteras och 

sammanställas. 

Resultatet 

baserades endast 

på skolsköterskor i 

Minnesota, vilket 

gör att det inte går 

att generalisera.  

På grund av det 

låga antalet 

deltagare från 

varje geografiskt 

område, blir 

jämförelserna 

begränsade. 

Skolsköterskorna i 

studien fick berätta 

vilket mätinstrument 

de användes sig mest 

av, vilket var vikt och 

längd mätning, 

blodtrycksmätning. 

Skolsköterskorna 

arbetade även med 

nyhetsbrev som 

innehöll information 

om mat och träning. 

Vidare uttryckte 

skolsköterskorna att 

information på andra 

språk än engelska var 

viktigt i utbildningen 

av barn och föräldrar. 
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Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och ev. Design Värdering: 

styrkor 

Värdering: 

svagheter 

Resultat 

Müllersdorf, M., 

Martinson- 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, 131-

138. doi:10.1111/j.1471-

6712.2009.00696.x 

 

Sverige 

Syftet med studien var 

att beskriva hur 

skolsköterskor upplever 

arbete med överviktiga 

barn när de har stöd av 

en arbetsplan. 

Metod: Kvalitativ  

 

Urvalsförfarande: Alla 

skolsköterskor i sex kommuner 

i Mellansverige, som arbetade 

med barn i åldrarna 6-12 år 

blev kontaktades och blev 

inbjudna till denna studie.  

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Datainsamlingsmetod: Djup 

intervjuer. 

 

Slutlig studiegrupp: 6 

skolsköterskor. I åldrarna 35-

64 år. Antal år de hade arbetat 

varierade mellan 1-20 år. 

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys. 

Deltagarna hade 

erfarenhet av att 

arbeta med 

arbetsplanen 

vilket indikerar 

trovärdighet i 

resultatet. 

Bristande 

information om 

urval och om 

studiedeltagare. 

Skolsköterskor i 

studien beskrev vikten 

av att identifiera 

övervikt i tid samt 

vikten av att informera 

föräldrarna om 

övervikt och fetma. 

Skolsköterskorna 

uttryckte att 

teamarbete var en 

viktig del i 

skolsköterskors 

preventiva arbete.  



 

 

30 

 

Bilaga 3.                 Sid. 6/12 

Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och ev. Design Värdering: 

styrkor 

Värdering: 

svagheter 

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 

Comperhensive Pediatric 

Nursing, 32, 1-30. 

doi:10.1080/014608608026

10186 

USA 

Syftet med studien var 

att beskriva 

skolsköterskornas 

kunskap och praxis när 

det gäller barnfetma.  

Metod: Kvantitativ  

 

Urval: Bekvämlighetsurval 

 

Urvalsförfarande: Ett 

bekvämlighetsurval gjordes i 

samband med att 103 

skolsköterskor samlades på ett 

möte. Därefter mejlades 

information och 

enkätundersökning till 21 län i 

New Jersey för att sedan delas 

ut till sjuksköterskorna. 

 

Datainsamlingsmetod: 225 

enkätundersökningar hade 

fördelats till skolsköterskorna 

under perioden januari – 

februari. 

 

Slutlig studiegrupp: 103 

deltagare. Samtliga var 

kvinnor och medelålder var 

5,62 år. Av deltagarna hade 65 

% kandidatexamen och 34 % 

hade masterexamen. 

 

Analysmetod: Deskriptiv 

statistik. 

Tre erfarna 

skolsköterskor 

testade validiteten 

i mätinstrumenten 

som användes. 

Tydliga tabeller 

visas. 

Bristande 

information om 

urval. Relativt 

stort bortfall. 

Majoriteten av 

sjuksköterskorna 

använde sig inte av 

BMI i sitt arbete utan 

istället användes deras 

kliniska blick. 

Sjuksköterskor ansåg 

även att skolorna inte 

gjorde tillräckligt för 

att förhindra övervikt 

och fetma hos barn.  
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Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och ev. Design Värdering: 

styrkor 

Värdering: 

svagheter 

Resultat 

Quelly, S. B. (2013). 

Influence of Perceptions on 

School Nurse Practices to 

Prevent Childhood Obesity. 
The Journal of School 

Nursing, 30(4), 292-302. 

doi:10.1177/105984051350

8434 

 

USA 

 

Syftet med studien var 

att bestämma 1) 

påverkan av upplevda 

fördelar, upplevda hinder 

och självkänslan hos 

skolsköterskor vid 

förebyggande metoder 

mot barnfetma på 

barnnivå och skolnivå 

och 2) hur 

medlingseffekten av 

upplevda fördelar och 

upplevda hinder 

påverkar självkänslan 

hos skolsköterskor vid 

förebyggande metoder 

mot barnfetma på 

barnnivå och skolnivå.  

Metod: Kvantitativ  

 

Inklusionskriterier: 
Licencierad sjuksköterska som 

antingen arbetade eller har 

arbetat i Florida som 

skolsköterska under åren 2010-

2011 

Urval: Icke slumpmässigt 

urval 

Urvalsförfarande: 171 

skolsköterskor i Florida blev 

rekryterade från tre olika 

skolor. 

Datainsamlingsmetod: 
Skolsköterskorna fick svara på 

en enkätundersökning via en 

web-länk som sedan lades upp 

på en säker internet server. 

 

Slutlig studiegrupp: Totalt 

antal deltagare var 171 

stycken. Skolsköterskorna i 

studien hade en medelålder på 

51,1 år och hade arbetat som 

sjuksköterskor i snitt 9,5 år. 

Analysmetod: Deskriptiv 

statistik. 

En poweranalys 

gjordes innan 

som visade att 

minst 77 

deltagare 

behövdes för att 

få en säkerställa 

power. Tydligt 

beskrivna 

tabeller.   

 

Undersökningen 

genomfördes via 

nätet som 

möjligtvis skulle 

kunna ge olika 

resultat. 

Statistiken 

redovisas inte så 

detaljerat över vad 

deltagarna tyckte.  

De flesta 

skolsköterskorna 

rapporterade att de 

ibland eller ofta 

använde isoBMI som 

mätinstrument. De 

kontaktade föräldrar 

vid oro över barnets 

vikt och 

rekommenderade att 

föräldrarna skulle ta 

ställning till vidare 

åtgärder.  
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Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och ev. Design Värdering: 

styrkor 

Värdering: 

svagheter 

Resultat 

Robinson, A., Denney- 

Wilson, E., Laws, R., & 

Harris, M. (2013). Child 

obesity prevention in 

primary health care: 

Investigating practice nurse 

roles, attitudes and current 

practices. Journal of 

pediatric and child health, 

49(2013), E294- E299. 

doi:10.1111/jpc.12164 

 

Australien 

Syftet var att undersöka 

nuvarande arbetssätt, 

attityder, förtroende och 

utbildningsbehov av 

australiensiska 

sjuksköterskor när det 

gäller förebyggande av 

barnfetma i deras vanliga 

arbetsmiljö. 

Metod: Pilotstudie med 

mixade metoder.  

 

Urval: Strategiskt urval.  

Urvalsförfarande: Det 

skickades ut cirka 292 enkäter 

till sjuksköterskor från tre 

distrikt i New South Wales. 

Deltagarna som svarade på 

syftet blev inbjudna till att 

delta i en semistrukturerad 

intervju.  

 

Datainsamling: 
Enkätundersökning och 

semistrukturerade intervjuer 

tills datamättnad uppstod.  

 

Slutlig studiegrupp: 59 

enkäter besvarades. Sju av 

sjuksköterskorna var över 40 

år och sju sjuksköterskor hade 

jobbat i allmän praxis för 

mindre än 5 år sedan. 

Analysmetod: Deskriptiv 

statistik på de kvantitativa 

metoderna och innehållsanalys 

på de kvalitativa metoderna. 

Stort urval stärker 

studien. Tydligt 

beskriven metod. 

Datamättnad 

finns.  

Finns inga exakta 

siffror på hur 

många enkäter 

som skickades ut. 

Svårt att avgöra 

bortfall, men 

troligtvis stort 

antal. Mindre 

trovärdighet då 

artikeln är en 

pilotstudie.  

De flesta 

sjuksköterskorna 

beskrev att de 

uppfattade givande 

resultat av att ge 

föräldrar 

empowerment till att 

förbättra sin 

hälsostatus. Brist på 

föräldrarnas 

engagemang och 

ekonomiska tillgångar 

försvårade 

interaktionen med 

sjuksköterskornas 

preventiva arbete. 
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Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och ev. Design Värdering: 

styrkor 

Värdering: 

svagheter 

Resultat 

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

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

Davis, M. A., & Aylward, S. 

B. (2011). School nurses' 

perceived barriers to 

discussing weight with 

children and their families: 

A qualitative approach. 

Journal of school health, 

81(3), 128- 137. 

doi:10.1111/j.1746-

1561.2010.00571.x 

 

USA 

Syftet med studien var 

att analysera 

skolsköterskans 

upplevda barriärer när de 

tar upp viktrelaterade 

hälsoproblem med barn 

och deras familjer.  

Metod: Kvalitativ  

 

Urval: 22 skolsköterskor från tre 

skoldistrikt deltog i sju 

fokusgrupper med öppna frågor.  

Urvalsförfarande: 
Skolsköterskor från tre städer och 

landsbygd i Mellanvästern, USA, 

som var med i skoldistriktens 

register, samt de som hade varit 

med på hälsomöten, fick 

information om denna studie. 

Uppskattningsvis var det 100 

skolsköterskor som fick detta 

mejl och de intresserade 

kontaktades igen och fick 

ytterligare information om 

projektet.  

Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer med 

två stora frågeområden.  

 

Slutlig studiegrupp: 22 

skolsköterskor. De hade i 

genomsnitt arbetat i 9,1 år, 

majoriteten (71 %) jobbade på 

låg- och mellanstadiet. 

 

Analysmetod: Innehållsanalys.  

Fokusgrupper, 

semistrukturerade 

frågor och 

homogena 

grupper gör att 

studien får en 

bred information 

då deltagarna kan 

utbyta tankar och 

idéer med 

varandra.  

Sjuksköterskorna 

är endast från ett 

geografiskt 

område, det 

minskar studiens 

överförbarhet. 

Selektionsbias.  

Omvårdnadsåtgärder 

kunde hindras av 

språk, föräldrarnas 

reaktioner, tidsbrist, 

brist på kunskap och 

om sjuksköterskorna 

själva var överviktiga. 

Sjuksköterskorna 

uttryckte att om stöd 

fanns från 

skolförvaltningen och 

från lärarna så skulle 

sjuksköterskornas 

arbete underlättas.  
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Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och ev. Design Värdering: 

styrkor 

Värdering: 

svagheter 

Resultat 

Söderlund, L. L., Malmsten, 

J., Bendtsten, P., & Nilsen, 

P. (2010). Applying 

motivational interviewing 

(MI) in counselling obese 

and overweight children 

and parents in Swedish 

child healthcare. Health 

Education Journal, 69(4), 

390-400. 

doi:10.1177/001789691037

3136 

 

Sverige 

Syftet med studien var 

att undersöka hur en kurs 

i motiverande samtal 

(MI) för sjuksköterskor i 

barnhälsovården i 

Sverige påverkade deras 

arbete med barnfetma 

och attityder till MI.  

Metod: Kvantitativ 

 

Urval: Icke slumpmässigt 

urval  

 

Urvalsförfarande: 
Sjuksköterskorna hade deltagit 

i en MI- kurs organiserat 

speciellt för barnhälsovård. 

Alla sjuksköterskor som deltog 

i MI-kursen fick delta i 

studien. 

 

Datainsamlingsmetod: Via 

mejl fick deltagarna 

information om en kommande 

telefonkontakt. Enkäten skulle 

anges av två av 

studieförfattarna och av en 

forskarassistent. 

 

Slutlig studiegrupp: 62 av 89 

sjuksköterskor. Alla som 

deltog var kvinnor och 

åldrarna var mellan 30- 62 år 

(medelåldern 50 år). De hade i 

genomsnitt jobbat i 14,4 år.  

Analysmetod: Deskriptiv 

statistik. 

Tydliga tabeller. 

Lågt bortfall. 

Bortfall beskrivs 

detaljerat. Likert- 

skala. Frågorna 

har testats i en 

pilotstudie vilket 

ökar enkätens 

validitet. 

Resultatet kan inte 

generaliseras till 

övriga världen då 

sjuksköterskor har 

ett annat arbetssätt 

och 

ansvarsområde i 

Sverige än i 

övriga världen. 

MI hade en positiv 

effekt för 

sjuksköterskorna när 

det gällde 

diskussionerna om 

vikt. MI stämde mer 

överens med hur 

sjuksköterskornas 

arbete bör vara enligt 

dem själva. Nästan 

hälften av 

sjuksköterskorna 

fortsatte att använda 

MI-samtal i deras 

arbete.  
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Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och ev. Design Värdering: 

styrkor 

Värdering: 

svagheter 

Resultat 

Tucker, J. S., Ytterberg, L. 

K., Lenoch, M. L., Schmit, 

L. T., Mucha, I. D., Wooten, 

A. J., Lohse, M. C., Austin, 

M. C., & Mongeon Wahlen, 

J. K. (2013). Reducing 

pediatric overweight: 

Nurse- delivered 

motivational interviewing 

in primary care. Journal of 

pediatric nursing, 28, 536- 

547. 

doi:10.1016/j.pedn.2013.02.

031 

 

USA 

 

 

 

Syftet med studien var 

att testa programmet 

Let’s Go 5- 2- 1- 0 som 

gavs genom motiverande 

samtal av sjuksköterskor 

till 4- 18-åringar med 

barnfetma och deras 

föräldrar i primärvården.  

Metod: Kvantitativ (CCT).  

 

Urval: Slumpmässigt 

fördelning.  

 

Urvalsförfarande: 
Inklusionkriterier för barnen 

var att de skulle vara 4-18 år 

med förhöjt BMI.  

 

Exklusionskriterierna: Barn 

med något sjukdomstillstånd 

och de som behövde mer akut 

vård uteslöts på grund av att 

det kan bli störfaktorer. 

 

Slutlig studiegrupp: 96 som 

fullföljde sex månader, 52 i 

kontrollgruppen och 

interventionsgruppen. 83 

fullföljde 12 månader, 43 i 

kontrollgruppen och 40 i 

interventionsgruppen.  

 

Analysmetod: Deskriptiv 

statistik. 

Tydliga tabeller. 

Valida instrument 

användes. Litet 

bortfall. 

Poweranalys.  

Mindre 

tillförlitligt då det 

inte är någon 

randomisering till 

olika grupper. 

Denna typ av 

metod så 

manipuleras 

deltagarna av 

författarna till de 

olika grupperna. 

MI-samtal hjälpte till 

att göra positiva 

förändringar, både hos 

barn och hos deras 

föräldrar. MI-samtal 

ledde till minskat BMI 

då barnen ökade sin 

kunskap om kost och 

motion. Antalet aktiva 

timmar ökade och 

skärmtiden minskade. 
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Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och ev. Design Värdering: 

styrkor 

Värdering: 

svagheter 

Resultat 

Walker, O., Strong, M., 

Atchinson, R., Saunders, J., 

& Abbott, J. (2007). A 

qualitative study of primary 

care clinicians’s views of 

treating childhood obesity. 

BMC Family practice, 

8(50), 1-7. 

doi:10.1186/1471-2296-8-

50 

 

England 

Syftet med studien var 

att undersöka 

allmänläkarens och 

sjuksköterskans synsätt i 

relation till deras roll 

inom behandling av 

barnfetma. 

Metod: Kvalitativ  

 

Urval: Snöbollsurval 

 

Urvalsförfarande: Chefer 

från 39 allmänmedicinska 

avdelningar som har kontrakt 

med Rotherham Primary Care 

Trust fick med förtroende 

bjuda in sina allmänläkare och 

sjuksköterskor till denna 

studie.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer.  

 

Slutlig studiegrupp: 12 

allmänläkare (11 män och en 

kvinna) och sex 

sjuksköterskor(alla kvinnor). 

Majoriteten av deltagarna var 

40-49 år.  

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys.  

Tillförlitlighet då 

intervjuerna 

transkriberades 

ordagrant av en 

studieförfattare 

och teman 

bildades. En 

andra författare 

tog ett 

slumpmässigt 

urval av alla 

transkriberade 

intervjuer som 

analyserades och 

sedan 

diskuterades med 

den första 

författaren. 

Eftersom studien 

är 

semistrukturerad 

så är det möjligt 

att författarna till 

studien blev 

påverkade av 

deras egna åsikter, 

konflikter samt 

fördomar och det i 

sin tur påverkade 

teman som 

identifierades från 

transkriptionen.  

Sjuksköterskan kände 

att deras roll var 

begränsad angående 

frågan om barnets 

viktproblem med deras 

föräldrar. Föräldrar har 

en betydande roll i 

barnens liv när det 

gäller vanor och 

förändringar, men de 

kunde vara ovilliga 

eller oförmögna att ta 

ansvar för detta.  


