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Sammanfattning: Övervikt och fetma växer sig allt större runt om i världen. Ca 25 %
av 10-åringarna i Sverige är överviktiga och 4 % lider av fetma.
Denna litteraturstudie belyser interventionsprogram mot övervikt
och fetma samt upplevelser kring övervikt hos ungdomar och
erfarenheter av arbete med övervikt och fetma . Denna studie visar
att beteendemodifierad behandling med fokus på kost- och
aktivitetsråd var den vanligaste strategin.
Interventionsprogrammen erbjuder föräldramedverkan och
utbildning av olika slag. Överviktiga ungdomar har dåligt
självförtroende och självbild som påverkar deras vardag negativt.
Både miljö och bemötande påverkar hur ungdomarna upplever det
stöd de får. Professionella vårdgivare upplever brist på motivation,
tid och resurser samt avsaknad av stöd från kollegor som ett hinder
för att starta interventionsprogram. Det är av stor betydelse att de
tydliga och lättanvända riktlinjer som finns för sjukvården lyfts
fram och används.
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Abstract: Overweight and obesity is an increasing problem around the
world. About 25 % of Swedish 10-year olds are overweight and
about 4 % suffering of obesity. The aim of this literature study was
to illuminate interventions for overweight and obesity and explore
experience about adolescents overweight and experience from
working with overweight and obesity. This study shows that
behavioural therapy was the most common strategy and focused on
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Inledning

Fetma är den nya globala epidemin som kommer att skörda lika många offer som
infektionssjukdomar gjorde förr i tiden. Trots att det råder fattigdom i stora delar av världen,
dör nu fler människor av överflödssjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar än av svält,
undernäring och infektioner.1, 2 Övervikt och fetma är sedan länge ett välfärdsproblem för rika
länder, men numera sker en dramatisk ökning av övervikt och fetma även i
utvecklingsländerna. Detta gör att många av världens länder nu dels står inför att kämpa mot
infektionssjukdomar och undernäring, dels står de inför en drastisk ökning av kroniska
sjukdomar som följd av övervikt och fetma.3 Inga effektiva förebyggande åtgärder kan
tillämpas för att stoppa fortsatt utveckling av övervikt och fetma.1, 4

År 2005 var 1,6 miljarder människor i världen överviktiga, och 400 miljoner människor led av
fetma.2 Svenska siffror från 2005 visade på en kraftig ökning av övervikt och fetma under de
senaste femton åren.4 Totalt lider ca 2.1 miljoner svenskar av övervikt och 630 000 lider av
fetma.5 Ca 2 % av Sveriges sjukvårdskostnader går till överviktsrelaterade sjukdomar.6

Övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Sverige utvecklas i samma takt som i andra
länder.5 Var fjärde 10-åring i Sverige är överviktig och ca 4 % av barnen lider av fetma.6

Mellan 20 och 30 procent av dem som lider av fetma i förskoleålder, kommer också att lida av
fetma som vuxna.7 Det finns ett antal utformade handlingsprogram både nationellt och
internationellt. Dessa innefattar både förebyggande interventioner och beteendemodifierade
behandlingar för såväl barn som vuxna och har olika tillvägagångssätt.8

Professionella vårdgivare bör arbeta tvärvetenskapligt i team utifrån ett helhetsperspektiv då
de möter överviktiga barn och ungdomar.1, 9 Sjuksköterskans uppgift i teamet är att kunna
identifiera och bedöma överviktiga patienters resurser och förmåga till egenvård samt
undervisa och stödja patienter och närstående, individuellt eller i grupp, i syfte att främja god
hälsa och en hälsosam livsstil för att förhindra ohälsa.10

Bakgrund

Den utvecklingen av övervikt som skett de senaste decennierna kan förklaras av genetiska
faktorer och då i kombination med förändrade kostvanor med för höga kalori- och energiintag
i förhållande till kroppens behov och förändrade aktivitetsvanor.5, 6, 11- 13 Nu för tiden
förbrukar människan mindre kroppsenergi genom rörelse, mycket beroende på stillasittande
arbete och stillasittande fritidsaktiviteter. Fysisk aktivitet utövas numera främst som
fritidssysselsättning.3, 5, 6 Ärftliga faktorer gör att vissa går upp mer i vikt och oftast har
överviktiga barn och ungdomar en eller flera släktingar som är överviktiga.8, 11, 14 Om
föräldrarna påverkar sina barn i tidig ålder med goda kostvanor och fysisk aktivitet så är det
en gynnsam start till en hälsosam livsstil.1 Särskilt fetma i barndomen är ett allvarligt
hälsoproblem, som ofta leder till dåligt självförtroende och psykiska problem.5 Av de barn
som lider av fetma kommer 20–30 % också att lida av fetma i vuxen ålder. Diabetes, problem
med luftvägar och ämnesomsättning, trötthet, värk, nedsatt rörelseförmåga är relaterat till
övervikt hos barn och ungdomar.1, 3, 6- 8

Övervikt definieras som ´onormal eller överdriven fettansamling som kan försämra hälsan´2

och innebär en risk för fetma men är inte benämnd som sjukdom.6, 12 Fetma definieras som
´abnorm ansamling av fettvävnad´ och klassificeras som en sjukdom.6



Olika mätmetoder används för att identifiera övervikt och det mest använda instrumentet
världen över är BMI som betyder ´kroppsmasseindex´(body mass index).11 En överviktig
person har ett BMI mellan 25 och 30 och ett BMI över 30 klassas som fetma av olika grad.
Detta värde kan dock vilseleda då det inte tar hänsyn till om vikten beror på fett eller
muskler.2, 3, 7, 11 Två andra användbara mätinstrument är midjemått och midje-höftkvot som
kan avslöja om personen ligger i riskzon för hälsoproblem och var på kroppen övervikten
sitter. Ett normalt midjemått ska vara under 94 cm för män och under 80 cm för kvinnor. För
att beräkna midje- höftkvoten divideras midjemåttet med höftmåttet (som mäts där höften är
som bredast). Män bör inte ha ett värde som överstiger 1.0 och kvinnors skall inte överstiga
0.85.11 BMI bör inte användas för att räkna ut eventuell övervikt på barn eftersom
normalvärdet varierar med åldern. Istället kan BMI-’Standard Deviation Score’, förkortat
BMI-SDS som även är kallat isoBMI, som är ett mått som räknar ut vad barnets BMI skulle
motsvara hos en vuxen enligt en standardtabell användas.6

Både förebyggande och behandlande interventioner finns att tillgå för dem som arbetar mot
övervikt och dessa skall fokusera på det individuella beteendet gällande kostvanor och
aktivitet.8, 15 Vid arbete med beteendemodifierad behandling används kognitiv psykoterapi
som är en strukturerad korttidsterapi där terapeut och patient samarbetar.6 Kartläggning av
beteende ger ökad förståelse för den individuella tankegång människor har medvetet eller
omedvetet, och är viktig för att kunna ändra beteende. Övervikt i det perspektivet kan bero på
ett kompensatoriskt ätbeteende, en ätstörning som går ut på att döva negativa känslor genom
att tröstäta eller impulsäta. Maten är relaterad till olika sorters känslor. Ibland kan ätande ske
för att slippa konfrontera obehagliga känslor som uppstår, det är då lätt att tappa kontrollen.
Vetskap om kompensatoriskt ätbeteende kan hjälpa professionella vårdgivare att kartlägga
varför barn och ungdomar äter som de gör och i vilka situationer.14

Professionella vårdgivare möter många barn och ungdomar som är i behov av och är starkt
motiverade till att leva mer hälsosamt. Detta öppnar för möjligheten till motiverande samtal
och deltagande i förebyggande eller behandlande program.16

När sjuksköterskan tar sig an enskilda livsstilsfaktorer hos barn och ungdomar är det viktigt
att helhetsbilden inte går förlorad och då krävs samarbete mellan sjuksköterska, läkare, dietist,
sjukgymnast och psykoterapeut.1, 9, 10, 17 Det är viktigt att inte bara se till själva övervikten då
den oftast har bakomliggande orsaker.16 För att hjälpa barn och ungdomar som lider av
övervikt eller fetma kan professionella vårdgivare ta hjälp av en integreringsprocess. Denna
går ut på att undervisning och vägledning omformas till handlingar som patienten själv måste
ta ansvar för och anpassa till sin vardag. I integreringsfasen kommer barn och ungdomar att
ställas inför en del utmaningar där de måste erkänna och bearbeta känslor samtidigt som de
utforskar sina egna reaktioner och svåra situationer. Detta leder till att balans uppnås och att
en ny livsrytm skapas.16

Professionella vårdgivares attityder till övervikt är av stor betydelse i vårdandet. Genom att
använda kroppen, rösten och blicken sänds signaler ut om känslor och uppfattningar och
påverkar hur människor reagerar i olika situationer.1, 11, 14, 15, 17, 18 För den som arbetar med
överviktiga barn eller vuxna finns det strategier att tillgå. Vanligast är en hälsobefrämjande
strategi som går ut på att stimulera barnet eller ungdomen att välja en sundare livsstil och
levnadsmönster.19 För att ett handlingsprogram ska få effekt krävs att vårdgivare inom hälso-
och sjukvården får mer kunskap om övervikt och fetma samt att vårdgivaren måste
uppmärksamma barn och ungdomar i riskzonen och att uppmuntra överviktiga och deras
familjer till bättre kostvanor och ökad vardagsaktivitet.8



Sjuksköterskans roll i teamet är att kartlägga vilken kunskap barn, ungdomar och deras
föräldrar eller vårdnadshavare besitter, att hjälpa till att anpassa rekommendationer om
livssituationer, uppmuntra till handling för att etablera nya vanor, att kartlägga
tillfredsställelse med måltider och måltidsplanering. Bedömning av tillfredsställelse och
tolerans för fysisk aktivitet, samt bedömning av förändringar i livsstil och att under hela
processen vägleda för att upprätthålla hälsofrämjande beteende är betydelsefullt. Att på det
sättet vägleda ett barn innebär att sjuksköterskan också måste vägleda barnets föräldrar och
ställa sig till förfogande. Det är viktigt att sjuksköterskan inte talar om för barnet eller
föräldrarna vad de bör göra, det är inte heller lämpligt att svara på frågor, undervisa eller
berätta vad som av en själv anses vara rätt. Målet med vägledning är att sätta i gång en
utvecklingsprocess hos den som får vägledning, för att ge denna en ökad självinsikt som i sin
tur ska leda till att barnet med förälderns hjälp klarar att prioritera och göra egna val.
Sjuksköterskan ska också ge barn och föräldrar redskap och möjlighet att själva klara av vissa
situationer, så kallat empowerment. Detta är till för att stärka barnets och förälderns självtillit
och förmåga att aktivt medverka och ta ansvar för att själv formulera mål, fatta beslut och
agera i samband med behandling.16 Det är viktigt för sjuksköterskan att kunna kommunicera
med patienter, närstående, annan personal och andra inblandade på ett lyhört och empatiskt
sätt samt kunna informera och undervisa patienter och/eller närstående, såväl individuellt som
i grupp med hänsyn tagen till tidpunkt, form och innehåll. Det är viktigt att sjuksköterskan ger
stöd och uppmuntran till den nya vanan men också att stödja när det går mindre bra.6 Det är
betydelsefullt att kunna föra en dialog med barn och föräldrar och motivera dem till
följsamhet i behandlingen.10 Det är lätt att självförtroendet vacklar, skuldkänslor ökar och
patienten misströstar och går upp i vikt.15 Sjuksköterskan skall respektera barn och ungdomar
som självständiga och autonoma individer 16 samt värna om deras integritet och värdighet och
visa öppenhet för olika värderingar och trosuppfattningar. Barn och ungdomar med övervikt
och fetma ska alltså känna sig värdigt bemötta i vården.8, 10, 20

I följande text kommer barn och ungdomar benämnas som ungdomar om inte annat anges, då
majoriteten av de medverkande var över 12 år. Övervikt och fetma kommer att benämnas som
övervikt om inte annat anges. Med interventionsprogram menas i denna litteraturstudie ett
program vars syfte är att åtgärda övervikt eller fetma.

Syfte

Syftet med litteraturstudien var att belysa interventioner vid övervikt och fetma hos barn och
ungdomar, hur barn och ungdomar upplever det att vara överviktig samt erfarenheter av
arbete med barn och ungdomar som lider av övervikt och fetma.

Metod

Studien är genomförd som en litteraturstudie.

Datainsamling
Sökningarna är gjorda i 3 elektroniska databaser, CINAHL, PubMed och Science Direct.
Sökord valdes utifrån syftet med litteraturstudien och översattes till engelska med svensk-
engelsk ordbok.21 Sökord som användes var adolescent, adults, care, children, guidelines,



health, intervention, management, nurse, prevention, primary care, program, obesity,
treatment och overweight. Då sökningarna gav väldigt många träffar som inte svarade mot
litteraturstudiens syfte valdes en del sökord bort och nya tillkom för att få en mer avgränsad
sökning. Slutgiltliga sökord var adolescent, assessment, care, experience, health care,
intervention, obesity overweight, primary care och treatment. Se bilaga 1 för kombination av
sökord. I CINAHL användes begränsningarna från år 2000 och framåt, abstract, research
articles, länk till fulltext samt att de var publicerade på engelska. I PubMed var
begränsningarna att de skulle vara publicerade de senaste fem åren, samt att de var
publicerade på engelska. I Science Direct användes inga begränsningar.
Flera artiklar återkom i de olika sökkombinationerna och redovisades under flera
kombinationer i urval 1. I urval 2 redovisas artiklarna däremot bara under en sökkombination,
se bilaga 1.

Inklusionskriterier för artiklar som tog upp interventionsprogram var att de skulle handla om
livsstilsförändringar vid övervikt och fetma samt inrikta sig till barn och ungdomar i ålder 5–
20. En inriktning på studier om hur barn och ungdomar upplevde det att vara överviktig
valdes. Artiklar som inriktade sig på professionella vårdgivare skulle ta upp kunskap, ansvar,
teamarbete det vill säga erfarenheter av att arbeta med övervikt. Alla artiklarna skulle vara
publicerade år 2000-2006 och komma från Europa eller USA. Exklusionkriterier var att barn
och ungdomar inte skulle ha någon överviktsrelaterad sjukdom.

Artiklar där titeln inte var relevant till syftet, eller där abstraktet inte stämde ihop med titel
eller syfte valdes bort liksom artiklar som tog upp enbart medicinska åtgärder och sjukdomar.
Artiklarna om interventionsprogram där det inte framgick vilken ålder deltagarna hade eller
om de var äldre än 20 år sorterades bort.

Urvalet av artiklar gjordes genom granskning av titlar och abstrakt. De som stämde överens
med syftet skrevs ut i fulltext och lästes igenom igen och ett nytt urval gjordes. De artiklar där
det visade sig att innehållet inte svarade mot litteraturstudiens syfte och/eller inte var
vetenskapliga sorterades bort. Till resultatet valdes slutligen 19 artiklar varav två var
kvalitativa, nio kvantitativa och åtta kombinerade kvantitativ och kvalitativ metod.

Databearbetning
Samtliga artiklar lästes igenom enskilt och innehållet diskuterades gemensamt. En
sammanfattning av artiklarna gjordes på svenska och sammanställdes senare i en
artikelöversikt, se bilaga 2. Efter sammanställning granskades artiklarnas vetenskapliga
kvalitativa och kvantitativa kvalité utifrån Friberg F; Dags för uppsats.22

Innehållet i artiklarna analyserades för att finna likheter och skillnader varpå tre underrubriker
formades och som artiklarna också sorterades efter. I några fall återkom dock någon eller
några artiklar under mer än en underrubrik. Under första underrubriken redovisas resultatet i
tabellform för att tydliggöra likheter och skillnader på ett lättöverskådligt sätt. Under de två
andra underrubrikerna är likheter och skillnader presenterade i löpande text och på vissa
ställen presenteras bara enskilda upplevelser och tankar utan jämförelse för att fånga upp de
medverkandes egna känslor och upplevelser. Underrubrikerna som presenteras i resultatet är;
Programmens interventioner, Att vara överviktig och Att arbeta med överviktiga barn och
ungdomar



Resultat

Det finns en mängd olika interventionsprogram vid övervikt och fetma både när det gäller
barn, ungdomar. Här presenteras 7 olika modeller som alla fokuserar på beteendemodifierad
behandling med kost- och aktivitetsrådgivning23-25, 27-29, 33 framförallt vid övervikt hos barn
och ungdomar. Litteraturstudien beskriver också hur det upplevs att vara överviktig23, 26, 30- 33

samt beskriver professionella vårdgivares erfarenheter av att arbeta med denna
patientkategori.23- 30, 33-41

Programmens interventioner
Kognitiva beteendemodifierade behandlingar tar upp träning, strikta regler kring mat som
exempelvis kalorier och fett och användes av samtliga interventionsprogram.23-29 Olika frågor
användes genom olika typer av frågeformulär som komplement till interventionerna där syftet
var att kartlägga livsstil, levnadsmönster, mål och upplevelser.24, 26, 28, 30- 33 För att lättare
kunna påvisa ett resultat av behandlingen användes oftast både en interventionsgrupp och en
kontroll-/jämförelsegrupp.23- 25, 27, 33 Utvärdering av programmen visar en markant minskning
av kroppsvikt, BMI eller mängd kroppsfett och ökning av aktivitet för de ungdomar som
ingick i interventionsgruppen kunde också påvisas.23- 27, 29

I tabellerna på kommande sidor presenteras sex genomförda studier som beskriver
interventionsprogram och dess tillvägagångssätt. En studie presenterar en teoretisk modell
som ännu inte har tillämpats i praktiken och därför saknas information i vissa rutor i tabellen.



I tabell 1 presenteras interventionsprogrammens längd och olika faser samt om de erbjöd
uppföljning

Tabell 1. Längd och uppföljning
Studier Längd Uppföljning
Feasibility of a hospital-
based, family- centred
intervention to reduce weight
gain in overweight children
and adolescents 23

8 eller 12 veckor. Uppföljning 1 gång varje
månad för intresserade familjer
efter avslutad behandling.
Under hur lång tid framgår inte.

Short- and- Long- Term
Beneficial Effects of a
Combined Dietary-
Behavioral- Physical Activity
Intervention for the Treatment
of Childhood Obesity24

3 månader. Uppföljning 1 år efter avslutad
behandling.

Positive changes of dietary
after an outpatient training
program for overweight
children 25

1 år, tre faser. Fas 1, intensiv
fas (3mån.), fas 2 etableringsfas
(6 mån.), fas 3 i hemmet
(3mån.)

Uppföljning 1år och 2 år efter
avslutad behandling.

Behavioral weight control for
overweight adolescents
initiated in primary care27

4 månader. Uppföljning 7 månader efter
avslutad behandling

Practical clinical behavioural
treatment of obesity28

Planerad längd 1 år. Planerad uppföljning under 2 år
efter avslutad behandling.

Impulsivity predicts treatment
outcome in obese children29

8-10 veckor + 8 veckor. Uppföljning efter 4 veckor, 6
månader och 12 månader efter
avslutad behandling.

Cognitive Change in Obese
Adolescents Losing Weight33

2-6 veckor. Uppföljning i slutet av
avslutad lägervistelse och 1
år efter avslutad behandling.



I tabell 2 presenteras olika kost- och aktivitetsråd som tillämpas samt hjälpmedel för
kartläggning av kost- och aktivitetsvanor.

Tabell 2. Kost- och aktivitetsråd
Studier Kostråd Aktivitetsråd

Feasibility of a hospital-
based, family- centred
intervention to reduce weight
gain in overweight children
and adolescents23

Kostpyramid, Läsa
innehållsförteckning på
matförpackningen,
tallriksmodellen, minimera
socker- och kolesterolintag, Att
äta mer frukt och fibrer. Detta
förs in i en personlig loggbok.

Fysisk aktivitet minst 3 dagar i
veckan i minst 30 minuter.
Detta förs in i en personlig
loggbok.

Short- and- Long- Term
Beneficial Effects of a
Combined Dietary-
Behavioral- Physical Activity
Intervention for the Treatment
of Childhood Obesity24

Kostpyramid.
Innehållsförteckning på
matförpackningen. Tillagning,
regelbundna matvanor.

2 träningstillfällen och sedan
tillades ytterligare ett
träningspass med 30-45
minuters promenad i veckan.
Vardagliga aktiviteter som att
gå i trappor och leka utomhus.

Positive changes of dietary
after an outpatient training
program for overweight
children25

“Traffic-light system”
Trafikljusens färger, grönt står
för nyttig mat, gult får ätas
ibland och rött bör undvikas.
LEBTAB är en databas som
kalkylerar energiintaget utifrån
en standartabell för vanliga
kostprodukter och fylls i av
patienten själv

Fysisk aktivitets i kombination
med kostråd, vilken typ av
fysisk aktivitet framgår ej.

Behavioral weight control for
overweight adolescents
initiated in primary care27

”Stoplight- Diet”
Se ”Traffic- light system”.
PACE + (Patient-Centred
Assessment and Counsling for
Exercise plus Nutrition)
Dataprogram som tar upp
matintag, fysisk aktivitet,
stillasittande beteende och
vägleder ungdomar efter en
individuellt anpassad plan.
Dagbok för självvärdering.

60 minuter fysisk aktivitet 5
dagar i veckan.
PACE +

Practical clinical behavioural
treatment of obesity28

Dietplanering för 4 dagar.
Måltidsplanering.
Tallriksmodellen.
Dagbok för självärdering.

Karläggning (för motivering)
och registrering av fysisk
aktivitet.
Dagbok för självvärdering.

Impulsivity predicts treatment
outcome in obese children29

Det framgår ej. Det framgår ej.

Cognitive Change in Obese
Adolescents Losing Weight33

Kontrollerad diet men det
framgår ej vilken typ av diet.

Olika roliga fysiska aktiviteter
anses vara viktigt men vilka
framgår ej.



I tabell 3 presenteras olika typer av mått för att identifiera deltagarnas status före, under och
efter medverkan i ett interventionsprogram. Tabellerna presenterar också om kontroll- eller
jämförelsegrupp används.

Tabell 3. Uppsamlingsdata samt kontroll- eller jämförelsegrupp
Studier Uppsamlingsdata Kontroll- eller

jämförelsegrupp
Feasibility of a hospital-
based, family- centred
intervention to reduce weight
gain in overweight children
and adolescents23

BMI, längd, ålder, blodtryck,
blodprov togs.

Det finns en jämförelsegrupp.
De medverkande ingick i en
långtidsstudie. Det var 43
överviktiga medverkande.

Short- and- Long- Term
Beneficial Effects of a
Combined Dietary-
Behavioral- Physical Activity
Intervention for the Treatment
of Childhood Obesity24

BMI, vikt, längd, ålder,
kroppshydda och blodprover.

Det finns en kontrollgrupp som
består av 24 ungdomar som fick
kostkonsultation samt var
instruerade att utöva fysisk
aktivitet 3gånger i veckan.

Positive changes of dietary
after an outpatient training
program for overweight
children25

BMI, vikt, längd, ålder och
SDS-BMI.

Det finns en jämförelsegrupp
där deltagarna i delades in i två
grupper en 8- veckors och en
12-veckorsintervention som
senare jämfördes.

Behavioral weight control for
overweight adolescents
initiated in primary care27

BMI, vikt, längd, ålder Det finns. Två program
jämfördes, Healthy Habits (HH)
och Typical Care (TC).

Practical clinical behavioural
treatment of obesity28

BMI, vikt, längd, midjemått,
viktanamnes, klinisk diagnos,
blodprover, blodtryck,
funktionsnedsättningar.

Det framgår ej på grund av att
interventionsprogrammet än så
länge bara är en modell.

Impulsivity predicts treatment
outcome in obese children29

BMI, vikt, längd, ålder, Det finns ej.

Cognitive Change in Obese
Adolescents Losing Weight33

BMI, vikt, längd, ålder. De
använde sig av ett
frågeformulär som heter SCEE
(Sentence Completion Test for
Eating and Exercise), ett
program som utvärderar fysisk
aktivitet och kost.

Det finns. De jämförs med en
grupp normalviktiga ungdomar
i högre ålder.



I tabell 4 presenteras om föräldrarna erbjuds att medverka och i så fall hur de involveras. Det
presenteras också vilka som är med och utför interventionsprogrammen.

Tabell 4. Föräldramedverkan samt vilka som utför interventionsprogrammen
Studier Föräldramedverkan Teamet
Feasibility of a hospital-
based, family- centred
intervention to reduce weight
gain in overweight children
and adolescents23

Föräldrarna fick lektioner som
innehöll hur fetma påverkar
deras barn, hur viktigt det är att
de lever i en stödjande miljö
och har en hälsosam livsstil.

Ett team bestående av
registrerade dietister,
idrottspsykolog, läkare och
social arbetare.

Short- and- Long- Term
Beneficial Effects of a
Combined Dietary-
Behavioral- Physical Activity
Intervention for the Treatment
of Childhood Obesity24

Föräldrarna träffade dietist utan
barnet och fick information om
kost, tillagning av mat och
matval. Om barnet var under 8
år medverkande föräldrarna
alltid.

Ett team bestående av dietist,
läkare, kostrådgivare,
professionella ungdomsledare.

Positive changes of dietary
after an outpatient training
program for overweight
children25

Föräldrarna och barnen fick
familjeterapi och föräldrarna
kontrollerade matintag
tillsammans med barnet.

Ett team bestående av
pediatriker, dietister,
psykologer samt
idrottspsykolog.

Behavioral weight control for
overweight adolescents
initiated in primary care27

Föräldrarna fick
informationsblad om hur de
kunde stödja sina barn och
rekommenderade dem till
stimulerad, kontrollerad miljö
och en positiv förstärkning.

Det framgår ej.

Practical clinical behavioral
treatment of obesity28

Det framgår ej på grund av att
interventionsprogrammet än så
länge bara är en modell.

Det framgår ej på grund av att
interventionsprogrammet än så
länge bara är en modell.

Impulsivity predicts treatment
outcome in obese children29

Föräldrar genomgick 3
lektioner. Vad som gavs för
information framgick inte.

Det framgår ej.

Cognitive Change in Obese
Adolescents Losing Weight33

Det framgår ej. Det framgår ej.

Till skillnad från de andra interventionsstudierna undersöktes i en studie hur impulsivitet
påverkade barns vikt och hur impulsiviteten påverkade möjligheten att minska i vikt.
Samband mellan impulsivitet och procentuell övervikt hos varje barn mättes vid ett flertal
tillfällen. Resultatet visar att hög grad av impulsivitet minskar chansen att gå ner i vikt, dock
visade det sig att övervikt före behandling inte på något samband med hög impulsivitet.29

Fokus på att den överviktiga själv skall finna individuella tillvägagångssätt för att hantera
risksituationer där hon/han riskerar att återfalla eller känna sig frestad till att impulsäta lyfts
fram i en studie.28



Att vara överviktig
Vikt, förändring och upplevelser av den egna kroppen samt interventioner för att uppnå en
hälsosam kost och diet diskuterades mellan sjukvårdspersonal och ungdomarna innan
medverkan i ett interventionsprogram.26, 32 Känsla av obehag och oro över att vikten skulle bli
ett problem i det dagliga livet samt en rädsla för att bli hånade för sin vikt uttrycktes av
ungdomarna.30, 31 När det gällde framtiden var de mer oroliga över möjliga
överviktsrelaterade sjukdomar än problem av en mer social karaktär.31 En stor del av
ungdomarna nämnde att de tyckte att de såg gräsliga, äckliga eller för feta ut. De kände sig
fruktansvärda eller fula och ansåg att de vägde för mycket.23, 30, 31, 33 Tankar och attityder till
den egna kroppen före och efter medverkan i interventionsprogrammet visade att antalet
positiva tankar om utseendet mer än fördubblades samtidigt som de negativa tankarna
minskade under eller efter programmets gång.23, 30, 33 Ungdomarna föredrog att ordet övervikt
användes när sjukvårdspersonal refererade till deras viktproblem.32

Fysisk aktivitet var oftast associerat med negativa tankar och attityder hos överviktiga barn
och ungdomar.30, 33 Negativa tankar om träning som framkom i början av
interventionsprogrammet var att det var svårt, tråkigt, pinsamt, ansträngande och att det fick
dem att känna sig dumma eller feta. Ett hinder för att träna var en känsla av skam för det egna
utseendet och kroppskonstitution.23, 30, 33 En utvärdering av ungdomars tankar och attityder till
träning före och efter medverkan i interventionsprogrammet visade en markant skillnad i
inställningen till träning och de kände sig mer nöjda med sig själva efter att de tränat.
Positiva tankar om träning förekom mycket oftare, samtidigt som de negativa tankarna
minskade under eller efter programmets genomförande.30, 33

En högre grad av kunskap om mat och fysisk aktivitet uppnåddes av ungdomarna efter
beteendemodifierande behandling. För mycket mat i kombination med inaktivitet ansågs av
ungdomarna själva vara orsaken till fetman och drygt hälften ifrågasatte om de ärftliga
faktorerna kunde ha någon betydelse.31

Behandlingsråd med handledning över telefon visade sig vara en bra metod som uppskattades
mycket av ungdomarna.27, 28, 31 Vid dålig följsamhet till programmen försvarade de
överviktiga sig med obehagskänslor och brist på resultat.31

Upplevelser av stöd och stödjande miljöer visade sig ha stor betydelse för att kunna gå ned i
vikt. Personalens kunskap var viktig för ungdomarna då personalen hade stor kunskap om
kost trots detta föredrog hälften av ungdomarna att prata om sin vikt med sin mamma, en
fjärdedel ville inte prata om sin vikt med någon överhuvudtaget och ett fåtal föredrog att
diskutera det med sin läkare eller sin pappa. Många ungdomar upplevde att deras besök
offentliggjordes genom att andra personer som befann sig där kunde se och höra orsaken till
varför de var där. En mer anpassad och diskret miljö ansågs som viktigt i samband med de
interventioner som gjordes.32

Att arbeta med överviktiga barn och ungdomar
Rådgivning upplevdes som den vanligaste interventionen till barn och ungdomar, varav
rådgivning av kost var en av de viktigaste.23- 25, 27-30, 34- 36 Rådgivning som gavs till barn och
ungdomar om kostens innehåll och fördelning handlade vanligtvis om information gällande
lågenergidiet, kostpyramiden och vikten av en balanserad kost.23- 25, 34 Råd vid planering av
måltider upplevdes ofta som varierande, beroende på vem som gav råden. Vissa
professionella vårdgivare ansåg att regelbundet ätande var det bästa, medan andra informanter
framförde vikten av att uppmana ungdomarna att endast äta när de upplevde hungerkänslor.35

Rådgivning om aktivitet ansågs också vara en viktig del i flertalet studier.23- 25, 27, 28, 34, 36



Flertalet av informanterna som var sjuksköterskor ansåg att rådgivning om betydelsen av goda
aktivitets- och levnadsvanor behövde ges individuellt till ungdomarna,35 liksom att
genomförande av fysisk aktivitet skulle ökas successivt.23, 27, 30, 33., 35 De råd som gavs om kost
och aktivitet ansågs vara användbara vid behandling av övervikt, även om ungdomarna inte
alltid efterföljde råden de fick.35 Den rådgivning som efterföljdes var råd i samband med
fysisk aktivitet.34 Kunskap och utbildning i rådgivning om nutrition upplevdes som
betydelsefullt av dem som hade deltagit i kurser där nutrition ingick, i motsats till dem som
inte hade deltagit i utbildning och som uttryckte avsaknad av detta vid
rådgivningssituationer.35 Att professionella vårdgivares medvetenhet om deras egna BMI
skulle påverka attityder, egenskaper, eller intresse för olika träningsalternativ förnekades.37

I en intervjustudie framkom att en del läkare ansåg behandling av fetma vara ett
ansvarsproblem och uttryckte att övervikten var något som patienten själv hade dragit på sig
och därför hade patienten också ett eget ansvar att ta till sig den information som faktiskt gavs
och inte lägga över hela ansvaret på sjukvården. Denna intressekonflikt resulterade i att
läkarna kände sig frustrerade över patienternas oförmåga att ändra livsstil och menade att
konflikten mellan dem och patienterna påverkade den viktiga läkare - patient relationen.38

Sjuksköterskor ansåg sig vara medvetna om riktlinjer för prevention vid barndomsfetma men
följde dem inte alltid.37, 39 Att psykologiska och emotionella tillstånd utvärderades
rutinmässigt hos patienterna med hjälp av frågor om dåligt självförtroende eller omgivningens
attityder rapporterades av sjukvårdspersonalen.25, 36 Större delen tog hänsyn till om patienten
var redo att göra förändringar och mer än hälften initierade rutinmässigt behandling av
överviktiga barn och ungdomar som inte led av överviktsrelaterade medicinska
komplikationer.36 Riktlinjer följdes i mindre utsträckning av dem som inte jobbade med
övervikt och fetma till vardags än av dem som regelbundet arbetade med övervikt och
fetma.34 Frågeformulär där personalens kunskap utvärderades fokuserade på kunskaper om
hälsorisker, bedömning och hantering av fetma.40

Självskattningsformulär av livssituation för ungdomar uppskattades av sjukvårdspersonal och
var lätta att använda sig av i undersökningarna. Informanterna fann BMI användbart för att
identifiera en eventuell övervikt och använde detta som en del i utbildning av ungdomar.40

Det framkom i en studie att bara ett fåtal av informanterna kunde räkna ut BMI manuellt,
istället tog de hjälp av olika tabeller. Däremot kunde de redogöra för att fetma är associerad
till en större risk för metaboliska sjukdomar och de trodde hjärt- kärlsjukdomar var den
vanligaste komplikationen till övervikt och fetma. Ungefär hälften trodde felaktigt att
överflödigt fett utgör samma risk oavsett var på kroppen det sitter.35 Barn- och
ungdomsövervikt sågs som ett tillstånd som inte skulle växas ifrån utan behövde behandlas
för att inte leda till kroniska sjukdomar och påverka framtida livskvalité.37

Såväl ungdomar som deras föräldrar involverades i interventionsprogrammen23- 25, 27, 29, 34, 36,

37, 39 och det visade sig att erfarna sjuksköterskor oftare uppmuntrade föräldrar till att stödja
sina barn än vad de mindre erfarna gjorde.34 Det upplevdes lättare att motivera de familjer där
barnen var i riskzonen för övervikt än att motivera de familjer där barnen redan hade denna
diagnos.26, 36, 40

Familjeattityder, motivation och livsstil gjorde det svårare till följsamhet av
interventionsprogram,37- 40 detsamma gäller vid brist på resurser samt brist på tid för både



sjuksköterskor och familjer.37, 39, 40 Detta gjorde att sjukvårdspersonal i vissa fall kände att
behandlingen blev meningslös.35, 37, 39

För att kunna inleda ett interventionsprogram för ungdomar med övervikt eller fetma var det
viktigt med ett godkännande från ledningen, läkare och kollegor och att det fanns ett team att
arbeta med.41 Professionella vårdgivare ansåg att det var svårt att slutföra de rekommenderade
uppföljningsbesöken, framförallt på grund av ekonomiska frågor. De trodde istället att ett
större användande av telefonuppföljning och påminnelser via mail kunde hjälpa till att öka
följsamheten.40

Diskussion

Metoddiskussion
Studien bygger på 19 vetenskapliga artiklar varav 2 var kvalitativa, 9 kvantitativa och 8
kombinerade både kvalitativ och kvantitativ metod. Det hade varit önskvärt med fler
kvalitativa artiklar i studien då en del av syftet var att belysa upplevelser och erfarenheter.

När många av artiklarna återkom i de tre databaserna upplevdes det som att de relevanta
artiklarna var framtagna och därför gjordes ingen ytterligare sökning. En styrka sågs i att
flertalet artiklar återkom i olika sökordskombinationer. Sökorden översattes från svenska till
engelska med hjälp av svensk- engelsk ordbok.21 Svenska MESH har inte använts då syftet
inte var att söka efter medicinska termer. Begränsningar av årtal gjordes för att få aktuella
fakta då det ständigt kommer nya vetenskapliga rön. Uppfattningen var att problemet med
övervikt är störst i Västvärlden och därför har studier som representerar länder i USA, 9
studier, och i Europa (Israel inräknat) 10 studier, valts, se bilaga 2. Begränsningar och andra
sökord hade troligtvis gett ett annat utbud av artiklar men det upplevdes att relevanta artiklar
för syftet var framtagna.

Vid kontrollsökning gick en artikel inte att finna så en ny sökning gjordes. Artikeln hittades i
PubMed bland 3047 träffar, men inga abstrakt kontrollerades eftersom det bara var den
artikeln som eftersöktes.

Svårigheter fanns med att sammanställa de olika studiernas resultat eftersom de olika
interventionsprogrammen beskrevs i artikelns metod och inte ingick i själva resultatet. Som
översikt över hur interventionsprogrammen var genomförda redovisas en del metodmaterial
från artiklarna i form av tabeller. Fakta i dessa tabeller är hämtade från artiklarnas metod.
Enstaka artiklar i referenslistan redovisas inte med volym, del eller sidnummer. Detta på
grund av att två är under tryckning och att tre endast fanns i nätupplaga. Det är av stor vikt att
vetenskapliga studier är etiskt kontrollerade samt godkända innan de genomförs och om
deltagarna är minderåriga skall föräldrarna eller annan vårdnadshavare givit sitt medgivande.
Det framkom att endast fyra studier var godkända av en etisk kommitté och lika många av en
kommitté där det inte framgick om den var etisk eller inte. En studie var godkänd av två
kommittéer varav en var etisk. I återstående artiklar framkom det inte om de var godkända av
någon kommitté alls.



Resultatdiskussion

Studiernas representativitet
Totalt analyserades 19 artiklar av såväl kvalitativ, kvantitativ och kombinerad metod. Både de
kvalitativa och de kombinerade artiklarna bestod av intervjufrågor med öppna svar. Detta
gjorde det svårt att sammanställa dessa artiklar då det finns risk för misstolkning vid
återberättande av andra människors upplevelser. Alla artiklarna har lästs och bearbetats
enskilt och innehållet diskuterades sedan gemensamt vilket kan ses som en styrka då risken
för egna tolkningar och missförstånd har minskat. Ett kvalitativt perspektiv syftar till att ta
reda på hur människor upplever sin värld, och för att få insikt inom olika områden som till
exempel attityder och beteenden. Oftast deltar ett litet antal människor i denna typ av studie.42,

43 Kvantitativa studier analyserar ofta stora mängder data med hjälp av statistiska verktyg, här
ingår oftast en stor grupp människor.43 Det hade varit önskvärt med flera kvalitativa artiklar
då en del av syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelser och erfarenheter. Även om
de kvantitativa studierna behandlar dessa ämnen så har de förutbestämda svar på
frågeställningarna i studierna vilket gör att informanten kanske hamnar i en situation då den
måste välja ett svarsalternativ som inte helt stämmer överens med det som de känner.
Kvalitativa studier skulle kunna ange vad som faktiskt är verkliga upplevelser inom ämnet
och ge ett mer trovärdigt och korrekt resultat.

Practical clinical behavioral treatment of obesity beskrev enbart ett interventionsprogram men
utvärderade inte detta.28 Denna artikel ansågs vara viktig utifrån syftet med litteraturstudien
och därför finns den med i resultatet.

I åtta av dessa studier var bortfallet mer än 35 % vilket ger dessa artiklar låg evidens då det är
troligt att viktig information inte framkommit.32-39 Tre av studierna hade ett bortfall på mindre
än 30 % och evidensen är därmed ganska hög, även om viktig information fortfarande kan ha
gått förlorad.24, 26, 30 I övriga studier framgick det inte hur stort bortfallet har varit och gick
därmed inte att evidensskatta.
Både de kvalitativa och kvantitativa mallarna var lätta att tillämpa men artiklarna saknade
dock vissa relevanta punkter som till exempel metoddiskussion och en tydlig slutsats.22

Programmens interventioner
Då ungdomarna är minderåriga är det föräldrar eller annan vårdnadshavare som har det
yttersta ansvaret för ungdomarnas välbefinnande är det viktigt att föräldrarna är involverade i
sina barn och ungdomars viktminskningsförsök. I fem interventionsstudier framgick det att
föräldrarna eller vårdnadshavare hade givit sitt godkännande till att ungdomarna
medverkade.23-25, 27, 29 Att engagera föräldrarna görs på flera sätt, att enbart ge föräldrarna
information om interventionen27 är inte tillräckligt utan de bör också vara medverkande under
hela interventionsprogrammets gång. Föräldrarna fick utbildning om kost, 23- 25, 29 tillagning
av mat och matval.24 Lektioner om hur övervikt påverkar deras ungdomar gavs också till
föräldrarna, liksom information om vikten av att stötta och uppmuntra barnen eller
ungdomarna till en hälsosammare livsstil.23 Dåliga kostvanor och inaktivitet är faktorer som
ofta överförs från föräldrar till barn och påverkar överviktens utveckling11 och för att kunna
nå barnet så måste föräldrarna engageras. Redan tidigt i livet så påverkas ungdomarna av sina
föräldrars kostvanor samt förekomst av fysisk aktivitet, därför är det av stor vikt att också
föräldrarna har kunskap om sunda vanor.1



Att vara överviktig
Ungdomarna var väl insatta i sin situation och var medvetna om sin övervikt och vad det
innebar att leva med den.23, 26, 30, 31, 33 De var medvetna om att för mycket mat och för lite
aktivitet var orsaken till deras övervikt.31 Vikt, förändring och upplevelser av den egna
kroppen samt en önskan att uppnå en hälsosam kost och diet har tidigare diskuterats mellan
ungdomarna och sjukvårdpersonal.26 De var starkt missnöjda med sitt utseende23, 30, 33 och
ansåg att de vägde för mycket. När professionella vårdgivare möter denna grupp ungdomar
som är motiverade samt uttrycker en vilja att leva mer hälsosamt ges möjligheten till att
genomföra motiverande samtal med ungdomarna samt inspirera dem till deltagande i
förebyggande eller behandlande program16 det är då viktigt att ungdomarna känner sig
respekterade och att de befinner sig i en tillåtande, trygg miljö. Många gånger har ungdomar
som sökt hjälp upplevt att deras besök offentliggjorts och upplevt ett inkräktande på
integriteten32 det ingår i sjuksköterskans kompetens att kunna värna om patienters integritet
och värdighet. Barn och ungdomar med övervikt eller fetma ska känna sig värdigt bemötta i
vården.8, 10, 20 Det är viktigt att professionella vårdgivare tänker på sin attityd till överviktiga,
då negativa signaler omedvetet kan sändas ut genom kroppsspråk, röstläge och blickar på ett
kränkande sätt och på så sätt förlora patientens förtroende.1, 11, 14., 15, 17, 18 Ungdomarna
föredrog att ordet övervikt användes när professionella vårdgivare refererade till deras
viktproblem.32 Därför är det viktigt att sjuksköterskan kommunicerar med den överviktiga på
ett lyhört och empatiskt sätt.6

Negativa tankar till träning var vanligt hos de överviktiga barnen och ungdomarna.30, 33 De
tyckte att det var svårt, tråkigt, pinsamt, ansträngande och det fick dem att känna sig dumma
eller feta. En känsla av skam för utseendet och kroppskonstitution upplevdes som ett hinder.23,

30, 33 Negativa tankar som orsakas av rädsla, ilska eller avsky kan skapa så stora invändningar
att de helt förhindrar utförande av träning. Personer med låg självrespekt och en orealistiskt
negativ självbild är ofta osäkra på vad de kan och undviker därför aktiviteter som de inte
säkert vet att de klarar av. Detta kan även leda till att fysisk aktivitet där kroppskapaciteten
spelar stor roll eller där kroppen blottas för andra i till exempel simhallen, undviks.44 Detta
bekräftades av resultatet som visade att ungdomarna var rädda för att göra bort sig och för att
bli hånade samtidigt som det visade sig att de fick bättre självkänsla och hade mer positiva
tankar efter medverkan i interventionen . Ju mer de tränade ju mer positiva tankar fick de till
både fysisk aktivitet och till den egna kroppen.23, 30, 33

Personer med hög självuppfattning för fysiska möjligheter har större chans att delta i fysiska
aktiviteter. Det har rapporterats att fysisk aktivitet är ett värdefullt redskap för att
höja/bibehålla fysisk självkänsla/-uppfattning.45

Att arbeta med överviktiga barn och ungdomar
Professionella vårdgivares kunskap ansågs viktig av ungdomarna då vårdgivarna hade stor
kunskap om kost.32 Den sjukvårdspersonal som saknade utbildning i nutrition efterfrågade
detta för att kunna tillfredsställa ungdomarnas behov vid rådgivning.35 Den information om
kost som gavs till överviktiga barn och ungdomar bestod av råd gällande lågenergidiet,
kostpyramiden och vikten av en balanserad kost.23- 25, 34 Råden var varierande beroende på
vem som gav råden.35 Råd om aktivitet ansågs vara viktigt i flertalet studier, 3, 23- 25 , 27, 28, 34, 36

samt att genomförande av fysisk aktivitet skall ökas successivt.23, 27, 30, 33, 35 De råd som gavs
om kost och aktivitet ansågs vara användbara vid behandling av övervikt, även om
ungdomarna inte alltid efterföljde råden de fick.35 Den rådgivning som efterföljdes handlade
om fysisk aktivitet.34



Vid rådgivning behövs eftertänksamhet hos de professionella vårdgivarna. Sjuksköterskans
roll i teamet är inte att tala om vad som bör göras, undervisa, berätta eller på annat sätt
påverka den överviktige genom sina egna uppfattningar om vad som är bra eller mindre bra. I
stället skall hon/han genom att presentera den fakta och kunskap som finns inom ämnet sätta
igång utvecklingsprocess som kan få ungdomarna att ändra sitt beteende.16

Betydelsen av att den överviktiga själv finner individuella tillvägagångssätt för att hantera
risksituationer där hon/han kan återfalla eller känna sig frestad till att impulsäta lyfts fram i en
studie.28 Hög grad av impulsivitet minskar chansen att gå ner i vikt.29 Ofta är ett onormalt
ätbeteende relaterat till olika känslor. Den överviktiga kan lätt hitta anledningar till att äta, ett
kompensatoriskt ätbeteende. Ibland kan ätande ske för att slippa konfrontera obehagliga
känslor som uppstår.14 Sjuksköterskan skall kunna identifiera och bedöma patienters resurser
och förmåga till egenvård samt undervisa och stödja patienter och närstående, individuellt
eller i grupp, i syfte att främja hälsa och förhindra ohälsa. Sjuksköterskan måste också kunna
observera, värdera, prioritera, dokumentera och vid behov åtgärda och hantera förändringar i
patientens fysiska och psykiska tillstånd.10, 20 Att byta tidigare destruktiva mönster till nya,
hälsosammare kan vara jättesvårt och kräver mycket arbete och stöd och som Janson, et al och
Stahre, skriver är det viktigt att patienten får stöd och blir uppmuntrad till den nya vanan men
det är också viktigt att stödet finns där när det går mindre bra.6, 14 I integreringsfasen kommer
patienten att ställas inför en del utmaningar där han/hon måste erkänna och bearbeta känslor
samtidigt som han/hon utforskar sina egna reaktioner och svåra situationer.16 Större delen tog
hänsyn till om patienten var redo att göra förändringar och uppgav att de rutinmässigt
utvärderade patientens psykologiska och emotionella status.25, 36

Att uppmuntra föräldrar var vanligare hos sjuksköterskor med mycket erfarenhet i praktik än
bland mindre erfarna sjuksköterskor.34 Professionella rådgivare ansåg att frågeformulär där
patienten själv fick svara på frågor om sin livsstil var mycket användbara men för att dessa
skulle fungera krävs en vilja och motivation hos patienten.40 Många sjuksköterskor kände att
deras interventioner inte följdes. Detta ledde till att de upplevde behandlingen som
meningslös och därför inte följde de riktlinjer som fanns.35, 37, 39 Sjuksköterskan har ett
egenansvar att själv uppehålla sin kompetens genom ständigt lärande, detta genom
användning av ny teknik och forskning. Sjuksköterskan skall hela tiden vara aktiv när det
gäller att utarbeta och tillämpa godtagbara riktlinjer inom omvårdnad, ledning, forskning och
utbildning inom yrkesområdet. Sjuksköterskan skall även vara aktiv när det gäller att utveckla
omvårdnad som vilar på evidensbaserad kunskapsgrund.10, 20

Brist på resurser, tid och ekonomiska medel var ett hinder för att kunna inleda eller slutföra
interventioner mot övervikt.37, 39, 40 Det upplevdes viktigt med ett godkännande från
ledningen, läkare och kollegor samt att det fanns ett team att arbeta med.41 För att förebygga
fetma är samarbete mellan olika delar i vårdkedjan nödvändigt. Det krävs samarbete med
olika insatser, ett vårdteam bör bestå av sjuksköterskor, läkare, dietister, sjukgymnaster,
psyko- terapeuter, detta för att fokus inte skall ligga på enskilda faktorer utan på helhetsbilden
av patienten.1, 10, 17

Konklusion

Råd om kost och aktivitet var den vanligaste rådgivningen till ungdomarna. En successiv
ökning av fysisk aktivitet rekommenderades också. En förändring av kost- och aktivitetsvanor



visade sig ha en positiv inverkan på både ungdomarnas självkänsla och självbild och gav
ungdomarna ökad kunskap om framförallt kost och kostvanor. Föräldrar och vårdnadshavare
erbjöds lektioner om hur övervikt påverkar deras barn, liksom information om vikten av att
stötta och uppmuntra barnet till en hälsosammare livsstil. Efter interventionsprogrammen
upplevde ungdomarna att de fått hjälp att bemästra sin vikt och bakomliggande orsaker.
Uppföljning var viktig för att uppmuntra till fortsatt viktnedgång

Ungdomar hade en väldigt negativ bild av sig själva i början, och uttryckte ett stort missnöje
med sin kropp, vikt och prestationsförmåga. De var väl insatta i sin övervikt och orsakerna till
problemet och uttryckte oro över att vikten skulle bli ett hinder i deras vardagliga liv. Det var
av stor betydelse att de överviktiga ungdomarna upplevde att de befann sig i en trygg och
tillåtande miljö, att de blev värdigt bemötta och fick behålla sin integritet. Efter att ha utövat
fysisk aktivitet kände ungdomarna sig mer nöjda med sig själva och hade en mer positiv
inställning till träning och den egna kroppen.

Professionella vårdgivare som hade fått utbildning om rådgivning i nutrition upplevde det
som betydelsefullt. Tidsbrist, brist på motivation och stöd av kollegor var några av de hinder
som upplevdes för att starta upp eller slutföra interventioner. Många efterfrågade också ett
temaarbete. För att inte förlora helhetsbilden i interventioner vid övervikt och fetma bör ett
samarbete i ett vårdteam ingå.

Implikation

Det är viktigt att fånga upp barn och ungdomar som redan visar tendenser till att utveckla eller
redan har utvecklat övervikt. Det har visat sig att obehandlad barndomsfetma följer med upp i
vuxen ålder och markant ökar risken för livshotande sjukdomstillstånd samt leder till en
försämrad livskvalitet. Föräldrarna är i stort behov av utbildning så att de förstår vikten av att
arbeta förebyggande mot övervikt.

Sverige har idag endast två överviktsenheter och en tredje håller på att utvecklas. Ett förslag
är att fler sådana enheter placeras runt om i landet, helst en i varje region. Det är rimligt att
anta att kostnaden för en överviktsenhet inom varje region skulle visa sig lönsam om
sjukvården kan fånga upp och hjälpa fler patienter att få behandling så nära sin vardag som
möjligt, eftersom kostnader för överviktrelaterade sjukdomar är så omfattande.

En fördjupad utbildning bör utformas för sjuksköterskor som arbetar med övervikt och fetma.
Fortsatt kvalitativ forskning är av stor betydelse i sjuksköterskan i arbete mot övervikt och
fetma för att belysa barn och ungdomars upplevelser och erfarenheter. Vidare studier som
framhäver nyare och effektivare mätinstrument än BMI är viktigt då BMI har visat sig vara ett
otillräckligt mätinstrument för att identifiera övervikt.
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Databas Datum Sökord Antal
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Cinahl 061003 Obesity
AND
treatment

78 8 6 1 24

Cinahl 061030 Health Care
AND
Overweight

23 6 4 1 40

Cinahl 061025 Nurse AND
Health AND
Obesity

16 9 5 3 34, 36, 37

Cinahl 061030 Obesity
AND
Assessment

109 9 6 1 35

PubMed 061013 Healthcare
AND
Overweight
AND Nurse

50 8 6 1 39

PubMed 061013 Overweight
AND
Adolescent
AND
Primary
care

76 7 4 1 27

PubMed 061011 Health care
AND
Overweight

3047 1 1 1 38

PubMed 061031 Experience
+ Obesity

81 2 1 1 33

Science
Direct

061025 Obesity
AND Health
AND Care

222 10 7 2 28, 41

Science
Direct

061030 Overweight
AND
Adolescent

234 18 7 5 23, 26, 30,
31, 32

Science
Direct

061030 Overweight
AND
Intervention

309 13 3 2 25, 29
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Referensnr
Publ. År
Land

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats

23
2006
USA

Dreimane D,
Safani D,
MacKenzie
M,
Halvorson
M, Braun D,
Conrad B, et
al.

Feasibility of a
hospital- based,
family- centred
intervention to
reduce weight
gain in
overweight
children and
adolescents

Att utvärdera
effekterna av
sjukhusbaserat,
familjecentrerat
livsstilsprogram (Kids
N Fitness, KNF) på
vikt och hälsa hos
överviktiga barn och
ungdomar i åldrarna 7-
17

Kvantitativ studie av ett Kids N Fitness (KNF)
program under 8-12 v i Los Angeles med 417
deltagare, 137 flickor och 127 pojkar i åldrarna
7-17 utan medicinska problem, som valts ut av
hälso- och sjukvårdspersonal. Alla deltagare
fick delta i ett träningsprogram i grupp med ett
kostprogram under 12 veckor. De fick fylla i
en loggbok och frågeformulär om barns hälsa.
Mätmetoder före, under och efter program
inkluderade vikt, längd, BMI, blodtryck i vila
och ämnesomsättningsprover.

Resultatet visar att interventionsprogrammet
kunde visa signifikant viktreducering med
minskat BMI, ökat emotionellt välbefinnande
och hälsosamt beteende hos deltagarna,
speciellt hos flickor över 12 år, med
bibehållande av hälsosam vikt över längre tid.
Stödjande program som erbjuder
barn/ungdomar och deras familjer stödjande
åtgärder visade sig bidra till lärande av
ändamålsenligt ätbeteende och ökad fysisk
aktivitet även utanför behandlingen.

24
2006
USA

Nemet D,
Barkan S,
Epstein Y,
Friedland O,
Kowen G,
Eliakim A.

Short- and-
Long- Term
Beneficial
Effects of a
Combined
Dietary-
Behavioral-
Physical
Activity
Intervention for
the Treatment of
Childhood
Obesity

Att undersöka kort-
och långtidseffekter
under en 3 månaders
kombinerad diet-
beteende- fysisk
aktivitets- intervention
avseende fysiska
mätvärden,
kroppssammansättning,
kost, fritidsvanor,
aktivitet samt fettprofil
hos barn med fetma.

Kvantitativ prospektiv randomiserad studie av
ett 3 månaders multiprofessionellt
interventionsprogram med 24 barn och
ungdomar med fetma i åldrarna 6-16 år som
efter 1 år jämfördes med kontrollgrupp av 22
barn- och ungdomar. Det kombinerade diet-
och träningsprogrammet bestod av 4 lektioner
med läkare och dietist och 6 dietistträffar med
kostteori och praktisk matlagning tillsammans
med föräldrar, träningsprogram 2 gånger/
vecka om 1 timme med fritidsträning minst 30-
45 min/vecka. Mätmetoder inkluderade BMI,
vikt, längd och mätning av kroppsfett.

Resultatet visar att interventionerna bidrog till
en signifikant minskning av kroppsvikt, BMI,
kroppsfett och förbättrad träningsförmåga
med förändrade aktivitetsvanor jämfört med
kontrollgruppen. Deltagarnas förmåga att
applicera interventionerna i dagligt liv visade
sig bidra till att barnen och ungdomarna med
fetma kunde bibehålla det mesta av det
uppnådda resultatet från 3-
månadersinterventionen även vid
utvärderingen efter 1 år.
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25
2006
Tyskland

Alexy U,
Reinehr T,
Sichert-
Hellert W,
Wollenhaupt
A, Kersting
M, Andler
W.

Positive changes
of dietary after
an outpatient
training program
for overweight
children

Att undersöka
långtidseffekter
av kvalitativ
kostrådgivning
till överviktiga
barn och
ungdomar.

Kvantitativ studie med utvärdering av ett
longitiduellt interventionsprogram, ”Obeldicks”,
med kombination av träning under 1 år,
kostrådgivning, näringsberäknad diet och kurs i
ätbeteende under 3 mån samt 6 mån
beteendeinriktad terapi inklusive psykologisk
omvårdnad av barnen och deras föräldrar. 33
överviktiga barn i åldrarna 5 -14 år som deltog i
interventionsgruppen (IG) ombads att skriva
dagbok över 3 dagar i början och 1 år efter
genomförd intervention. En kontrollgrupp (CG)
med 43 obehandlade överviktiga barn jämfördes
utifrån självrapporterat kostval, näringsintag och
BMI från barn och föräldrar.

Resultatet visar att IG uppnådde signifikant
interventionseffekt på kroppsvikten (BMI).
Observerade förändringar av matvanor var positiva
men inte statistiskt signifikant. Största
interventionseffekten visade bättre kostvanor över
tid med minskat och stabiliserat energiintag,
reducering av fettintag och förbättrade matvanor
efter kostrådgivning. Även om ingen signifikant
interventionseffekt kunde ses i relation till total
matintag, förändrades dock kostvalet mot mer
fettsnåla mjölkprodukter och kran- eller
mineralvatten. Den longitiduella utvärderingen av
interventionen synliggör betydelsen av
kostrådgivning vid behandling av överviktiga barn
och ungdomar.

26
2005
USA

Klein J D,
Postle C K,
Kreipe R E,
Smith S M,
McIntosch
S, Spada J,
et al

Do physicians
discuss needed
diet and nutrition
health topics
whit
adolescents?

Att undersöka
om ungdomar i
riskzonen för
övervikt
diskuterar
rekommenderad
diet och
näringsämnen
med sina läkare
vid hälsounder-
sökningar.

Kvantitativ studie som utfördes i västra New
York 2000 till 2002. Av 11 659 tillfrågade
ungdomar i riskzonen för övervikt i åldrarna 14-
18 år som deltagit i hälsoundersökning hos
familjeläkare inom primärvård, fullföljde 8384
telefonintervjuer. Ungdomarna svarade på
testade hälsorelaterade frågor om
självrapporterad vikt, längd, Tv-vanor,
kroppsuppfattning, kost och träningsvanor, samt
vilka hälsorelaterade områden som diskuterats
med läkare. Kombination av BMI, ålder, kön
och fastställda screeningskriterier låg till grund
för identifiering av ungdomar i riskzonen för
övervikt.

Resultatet visar att en tredjedel av ungdomarna var
i riskzonen för övervikt, varav flickorna bedömdes
som mindre troliga att utveckla övervikt än
pojkarna. 12.2% bedömdes som överviktiga
medan en tredjedel uppgav att de ämnade banta.
Träning och begränsat matintag utgjorde metoder
som ungdomarna föredrog för att minska i vikt.
Vikt diskuterades i samband med hälso-
undersökningar, speciellt med överviktiga
ungdomar. Kroppsuppfattning diskuterades oftare
med flickor och med dem som var i riskzonen.
Även diskussion om hälsosamma kostvanor och
viktnedgång förekom oftare med ungdomar i
riskzonen för att bli överviktiga.
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27
2001
USA

Saelens B E,
Sallis J F,
Wilfley D E,
Patrick K,
Cella J A,
Buchta R.

Behaviroal
weight
control for
overweight
adolescents
initiated in
primary care

Att utvärdera
effekten av ,
liksom ungdomars
tillfredställelse
med, efter-
behandling och
korttidsuppföljning
av ett 4 månaders
interventions-
program för
viktkontroll med
beteendeinriktning
till överviktiga
ungdomar.

Kombinerad studie genomförd i södra Kalifornien av
44 överviktiga ungdomar i åldrarna 12-16 år utifrån
ett slumpmässigt urval genom dels en omfattande
mail- och telefonbaserad beteendeinriktad
kontrollintervention Healthy Habits (HH), med 23
ungdomar, och dels genom enstaka vanliga
vikthandledningsinterventioner hos läkare (TC) med
21 ungdomar. Kriterier för deltagande i flerstegs-
interventionerna var ålder, BMI mer än 20% övervikt
och utan medicinska problem. Vikt, längd, kostintag,
fysisk aktivitet, problematiskt vikt- och ätbeteende
och förhoppningar, bedömdes före och efter 4 –
månaders interventionen och vid 3-månaders-
uppföljning, mättes, deltagarnas tillfredställelse med
interventionen och beteendeförändringar.

Resultatet visar att ungdomar i HH-interven-
tionen förbättrade BMI vid såväl
efterkontrollen vid 3-månader som vid
uppföljningen, jämfört med ungdomar i TC-
interventionen. Förmåga att hantera sin
situation var högre hos ungdomar i HH, och
var relaterat till ökad viktminskning.
Energi/kalori- och fettintag, fysisk
aktivitet/stillasittande och problematiskt vikt-
och ätbeteende var inte relaterat till
ungdomarnas kondition eller signifikant
relaterat till förändring över tid. Den
beteendeinriktade interventionen tillmättes bra
möjligheter till genomförande och
tillfredställelse hos deltagarna.

28
2002
Sverige

Melin I,
Rössner S.

Practical
clinical
behavioral
treatment of
obesity

Att beskriva en
strukturerad
kognitiv
beteendebehandlin
g för patienter som
hälso- och
sjukvårdspersonal i
Sverige kan
använda sig av.

Kombinerad studie utgående från överviktsenheten
vid Huddinge sjukhus med utprovning av, och
utbildning i, kognitiv beteendebehandling vid
övervikt för professionella vårdgivare för hälso- och
sjukvården. Utbildning 9 dagar under 1 år
inkluderade kunskap om fetma/metabolism,
undersökningar och mätningar, medicinska aspekter,
läkemedel, pedagogik, nutrition, och fysisk aktivitet
med fortlöpande handledning under 2 år med
uppföljande informationsträffar och
telefonhandledning

Studien visar betydelsen av anpassning till
individuell arbetssituation inom primärvård,
handbok med riktlinjer vid övervikts-
behandling, samt utarbetande av själv-
värderingsbok för identifiering av hinder för
lärande och social kompetens. Pedagogisk
struktur för lektioner, urvalsförfarande baserat
på kön, ålder, vikt, längd, BMI, midjemått,
viktanamnes, klinisk diagnos, blodprover,
blodtryck samt ev funktionshinder utgör
grund för gruppindelning om 8-10 personer
samt information som grund för motivation
till förändring och deltagande delges.
Beteendeteknik med 47 exempel på vanor
utgör grund för beteendeförändring, med
fokus på 1-3 tekniker i taget. Uppföljnings-
modell med gruppträffar, viktkontroll varje
månad år 1, var tredje månad år 2
kompletteras med telefonrådgivning.
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29
2006
Holland

Nederkoorn C,
Jansen E,
Mulkens S,
Jansen A

Impulsivity
predicts
treatment
outcome in
obese children.

Att försöka påvisa
hur impulsivitet
påverkar övervikt hos
barn.

Kvantitativ studie av 19 (medelålder 9,3 år, 17
flickor) barn som deltog utifrån ett urval av 26
(övervikt mer än 120%, deltagande i vanlig
utbildning, ålder 8-12 år) Samtliga barn erhöll
beteendeinriktad behandling mot övervikt med
8 gruppträffar under 8-10 veckor, med
ytterligare gruppträffar för 9 barn. Vikt och
längd mättes vid 4 tillfällen under studien:
före behandling, 4 veckor efter 8 träffar, samt
6 och 12 månader efter behandling.
Impulsivitet mättes individuellt med
stopsignalsmetod via dator.

Resultatet visar att interventionsbehandlingen
resulterade i signifikant minskad vikt samt att
individuella relationer mellan impulsivitet och
viktförändring visade på ett signifikant samband
med lyckosam viktnedgång under och efter
behandling. Ökad impulsivitet relaterat till ökad
övervikt hos barn visade starkt samband, stor
övervikt visade sig kunna relateras till
impulsivitet och impulsivitet kunde relateras till
förändringar över tid vad gäller övervikt.
Impulsivitetens betydelse för kostintag och för
barns känslighet och utsatthet för frestelser med
smakfull mat framkom som stor.

30
2005
Belgien

Deforche B I,
De
Bourdeahuij I
M, Tanghe A
P.

Attitude
toward
physical
activity in
normal-
weight,
overweight
and obese
adolescents.

Att undersöka/utreda
skillnader gällande
fysiska aktiviteter
och attityder till
fysiska aktiviteter hos
ungdomar med olika
grader av övervikt
samt att utforska om
förutsagda attityder
till fysisk aktivitet
leder/styr/påverkar
nivån av övervikt.

Kvantitativ studie med frågeformulär till 61
ungdomar fördelade i en normalviktsgrupp, en
överviktsgrupp och en grupp för ungdomar
med fetma i åldrarna 13.5 - 15.5 år, utsedda av
centrum för skolhälsovård och ett medicinskt
preventionscentrum för barn i Belgien.
Frågorna riktades mot delaktighet i
sportaktiviteter och attityder till fysisk
aktivitet. Fysiska mätmetoder för vikt, längd
och individuellt justerad BMI(ABMI)
uppmättes.

Resultatet visar att normalviktiga ungdomar
hade ett högre deltagande i sportaktiviteter än
ungdomar med övervikt och fetma, medan
fritidsaktiviteter inte utgjorde någon skillnad.
Mer uttalade hinder för och mindre positiv
attityd till aktivitet framkom hos ungdomar med
övervikt och fetma. Deltagande i sportaktiviteter
var signifikant relaterat till upplevd effekt som
”nöje” och ”tycker illa om”, men kunde inte
relateras till sambandet mellan sportdeltagande
och attityder och grad av övervikt.
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31
2002
Belgien

Grignard
S, Jean-
Pierre B,
Michel B,
Phillippe
M,
Chantal
V.

Characteristics
of adolescent
attempts to
manage
overweight

Att utvärdera
retrospectively/återbli
ck på de olika
viktminskningsförsök
gjorda av de feta
ungdomarna i
relation till
viktförändringar

Kombinerad studie av 31 överviktiga ungdomar,
14 pojkar och 17 flickor i åldrarna 14-18 år, som
anmäldes till studien genom skolläkare eller ett
hälsocenter för ungdomar. Ungdomarna och deras
familjer besvarade ett medicinskt frågeformulär,
skolläkaren delgav medicinsk data och
ungdomarna deltog i intervjuer vartannat år. Var
uppdelat i tre steg; frågeformulär om hälsostatus,
uppfattning om hälsa och självförtroende, dels test
på kroppskännedom med mätskala från smalast till
mest feta, samt en semistrukturerad intervju
fokuserad på sociala aspekter och aktiviteter. Efter
medgivande gjordes telefonintervju med
skolläkare avseende mätmetoder, relation och hur
övervikten hanterades i skolhälsovården.

Resultatet visar att ungdomarnas mest vanliga
hantering av övervikt var kost. Självuppfattning
visade samband med viktminskning. Det mest
framträdande betydelsen av kost har samband
med psykosociala faktorer som självuppfattning,
förnekelse och behov av kontinuitet.
Engagemang hos ungdomarna när det gäller
regelbunden utövande av fysisk aktivitet kan ha
viss påverkan inte bara på vikten utan också på
självkänslan. Positiva effekter av viktminskning
och förbättrad självbild visade sig ha begränsat
inflytande på långtidsviktkontroller.

32
2004
USA

Cohen M
L,
Tanofsky-
kraff M,
Young H,
Yman D,
Yanovski
J A.

Weight and it's
relationship to
adolescent of
their providers
(WRAP): A
qualitative and
quantitative
assessment of
teen weight-
related
preferences
and concerns.

Att undersöka
sambandet mellan
ungdomars
kroppsvikt och deras
upplevda
tillfredsställelse med
erhållen omvårdnad
och identifiera
ungdomars
uppfattningar om vad
som är viktigt vid
viktrelaterad
omvårdnad och i
mötet mellan
behandlare och
ungdomar med

Kvantitativ studie som utfördes av Nationella
Hälsovårdsinstitutet där deltagarna var involverade
i studier. Deltagarna i studierna rekryterades
genom annonsering i tidningar och via mail från
skolor i Maryland och Washington DC, samt
genom lokal rekrytering från läkarmottagningar.
Av de medverkande 91 ungdomarna i åldrarna
13.4 - 14.7 år i genomsnitt medverkade 53% i
behandling för övervikt med olika medicinska
tillstånd och 47% var normalviktiga ungdomar
som deltog i longitiduella metabola och
psykologiska studier. Enkäten (WRAP-P) bestod
av ett 4-sidigt frågeformulär gällande ålder, kön,
hälsoanamnes, tillfredställelse med viktrelaterad
vård, upplevelser av tillförlitlighet till läkare och
vad som kännetecknade bemötandet. Vikt, längd
och BMI uppmättes.

Resultatet visar att kontinuiteten med de som
behandlar var den viktigaste faktorn av betydelse
för känslomässig tillfredställelse. 55% av
ungdomarna uttryckte att de såg modern som den
person som de kunde tala med om sin vikt, även
om 68% trodde att läkare och sjuksköterskor
visste mer om vad som kännetecknar ett hälso-
inriktat ätande. Övervägande antalet ungdomar
uttryckte att de som gav vård diskuterade deras
vikt med dem men bara 41% var villiga att
diskutera sin vikt. Överviktiga ungdomar var
villiga att berätta att deras vikt och fysiska
aktivitet hade diskuterats och att de hade velat att
kost och aktivitet hade diskuterats. Tonåringarna
föredrog att vårdgivarna använde ordet överviktig
i kontakten. Vårdgivarens kön hade inte
betydelse i mötet, men hade däremot betydelse
vid fysisk undersökning. Miljön hade stor
betydelse för integriteten då många upplevde att
de hade en utsatt situation då de var överviktiga.
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33
2004
England

Barton B,
Walker L M,
Lambert G,
Gately P J,
Hill A J.

Cognitive
Change in
Obese
Adolescents
Losing Weight

Att undersöka vad
ungdomar som lider
av fetma tänker och
tycker om sig själva
när det gäller
träning, ätande och
sitt utseende och
kognitiva
förändringar över
tiden på
viktminsknings-
lägret.

Kvantitativ studie med enkät (SCEE) (24
påståenden) och Self Perception Profile (20
påståenden) till 93 ungdomar med övervikt
och fetma i åldrarna 14-17 år, som
rekryterades till ett läger för viktminskning
genom Leeds Metropolitanuniversitet, varav
61 (22 pojkar och 39 flickor) besvarade
enkäten i början och i slutet av lägret.
Urvalet baserades på frivillighet att delta,
ålder, vikt, längd, BMI och läkares
rekommendationer och jämfördes med 20
ungdomar utan övervikt eller fetma i en
klass vid universitetet. Olika fysiska
aktiviteter, matkontroll, lektioner,
diskussioner om kostval, hur
beteendeförändringar kan bibehållas och
mobbing ingick i lägret.

Resultatet visar en genomsnittlig viktminskning på
5.7 kg och minskad BMI på 0.25, minskning av
antal negativa automatiska tankar och signifikant
samband mellan ökning av positiva tankar relaterat
till aktivitet och närvaro. Undersökningen visade
inte förändringar i tilltro till den egna konditionen,
dock framkom att kognitiva tankeförändringar var
relaterat till viktminskning. Trots förbättring hos
deltagarna, framkom fler negativa och
dysfunktionella tankar hos deltagarna i lägret än
hos deltagarna i kontrollgruppen.

34
2006
USA

Barlow S E,
Trowbridge F
L, Klisch W J,
Dietz W H.

Treatment of
Child and
Adolescent
Obesity:
Reports From
Pediatricians,
Pediatric Nurse
Practitioners,
and Registered
Dietitians

Att identifiera
professionella
vårdgivares åtgärder
vid behandling av
övervikt hos barn
och ungdomar för att
identifiera
utbildningsbehov
hos professionella
vårdgivare samt att
undersöka samband
mellan
professionellas
yrkestillhörighet och
rekommenderade
interventioner.

Kvantitativ studie med 3619 slumpmässigt
utvalda medlemmar från 3 olika föreningar,
som besvarade frågeformulär om riktad
användning av detaljerad kostmodifikation
samt tillgänglighet av specialist och
viktminskningsprogram, liksom
sociodemografiska variabler.

Resultatet visar att professionella vårdgivare inom
barn- och ungdomshälsovård generellt gjorde
interventioner för att förebygga ohälsa,
rekommenderade effektiva mat- och aktivitets-
vanor. Dock gjordes inga interventioner med
förslag till användning av restriktiva dieter eller
läkemedel som kunde innebära långvarig effekt för
kontroll av vikt. Rådgivningens kvalitet till
överviktiga barn var beroende av tillgång till och
frekvent användande av riktlinjer för diet och
fysisk aktivitet samt utbildningsmaterial riktat till
barn och ungdomar. Professionella vårdgivare
uttryckte behov av tydliga riktlinjer för att kunna
motivera barn och ungdomar och deras familjer.
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35
2000
England

Green S M,
McCoubriet
M, Cullingham
C.

Practice nurses
and health
visitor's
knowledge of
obesity
assessment
and
management.

Att undersöka
sjuksköterskors och
distriktssköterskors
kunskap och förmåga
att bedöma och hantera
övervikt.

Kvantitativ studie med egen framtagen enkät
skickades ut till 49 sjuksköterskor och 35
distriktssköterskor vid öppenvårdsmottagningar
inom ett innerstadsområde i London per post efter
en inledande telefonintervju. Enkäten besvarades
av 17 distriktssköterskor och 28 sjuksköterskor
(56%)och innehöll 26 frågor om kost,
beteendetekniker, fysisk aktivitet i relation till
hantering av övervikt, hälsorisker, bedömning av
övervikt, hantering av vikt och förändring av kost
samt sociodemografiska frågor.

Resultatet visade på betydelsen av närmare
samarbete med dietister inom primärvården
för kontinuerlig uppgradering av kunskap,
råd givning om förväntad viktnedgång
utifrån givna rekommendationer, tillgång till
tabeller för uträkning av BMI, ökad
medvetenhet om risker relaterat till centralt
hanterad övervikt, riktlinjer för kostintag
åtföljt av rekommenderade hälsoråd vid
övervikt, användning av riktlinjer för ökad
fysisk aktivitet, ökad betoning på bedömning
av ätbeteenden och livsstil med samtal om
förändring och mål genom användning av ett
klientcentrerat förhållningssätt.

36
2002
USA

Jonides L,
Buschbacher
V, Barlow S E.

Management
of Child and
Adolescent
Obesity:
psychological,
Emotional and
Bahavioral
Assessment

Att beskriva vanliga
psykologiska,
emotionella och
beteendeinriktade
bedömningar av
överviktiga barn och
ungdomar samt
fastställa om olika
behandlings-
interventioner kan
relateras till typ av
behandling och
personliga variabler hos
behandlarna.

Kvantitativ nationell studie där 203 pediatriker,
293 barnsjuk-sköterskor och 444 dietister,
besvarade ett frågeformulär för bedömning och
utvärdering av deras syn på psykologiska och
emotionella faktorer samt beteenden vid övervikt.
Attityder hos behandlarna bedömdes med ett
mätinstrument bestående av 8 påståenden på en 5-
gradig skala från nästan alltid - aldrig. Samma
mätskala användes i 9 frågor som mätte
behandlarnas motstånd mot behandling. Förmåga
att behandla barn och ungdomar bedömdes inom 7
områden med en tregradig skala från låg till hög.
Information och rekommendationer som användes
för att bedöma och behandla överviktiga
efterfrågades med två frågor, liksom 2 frågor om
typ av praktik och sociodemografiska data.

Resultatet visar att samtliga tre grupper av
informanter efterföljde rekommenderade
psykologiska, emotionella och
beteendemässiga bedömningar och
utvärderingar. Nästan alla genomförde
kostanamnes och 75% utvärderade fysisk
aktivitet. 50-61% initierade rutinmässigt
behandling av överviktiga barn utan
överviktsrelaterade medicinska tillstånd och
13-29% initierade behandling av barn och
ungdomar som inte ville kontrollera sin vikt.
Övervägande antalet informanter
inkluderade föräldrar i behandlingen, dock
inte alltid alla familjemedlemmar. 75%
hänvisade v b till specialister inom öppen
psykiatrisk vård. Behandlarnas BMI, ålder,
erfarenhet och specialitet visade inte
samband med utvärderingseffekter av given
behandling.
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37
2002
USA

Story M T,
Neumark D R,
Sherwood N
E, Holt K,
Sofka D,
Trowbridge F
L, et al.

Management of
child and
Adolescent
Obesity:
Attitudes,
Barriers, Skills,
and Training
Needs Among
Health Care
Professionals

Att utvärdera
professionellas
attityder, upplevelser
av hinder, upplevelser
av kunnighet och
behov av träning i att
kunna hantera barn och
ungdomar med
övervikt inom hälso-
och sjukvård.

Kvantitativ nationell studie av professionella
inom hälso- och sjukvård som arbetade med
överviktiga barn och ungdomar. En enkät
skickades ut via mail till ett slumpmässigt
urval bestående av 1652 medlemmar i
Amerikanska dietföreningen. Enkäten
besvarades av 202 pediatriker, 293 barnsjuk-
sköterskor och 444 dietister.
Frågeformuläret berörde attityder till
behandling av barn och ungdomar med
övervikt, upplevda hinder, upplevd
skicklighet, intresse och kunskap om
informationskällor.

Resultatet visar att majoriteten av informanterna
upplevde att övervikt hos barn och ungdomar
behöver behandlas då det har betydelse för
uppkomst av kroniska sjukdomar och för barns
livskvalitet. De vanligaste hindren ansågs vara
brist på föräldraengagemang, bristande
motivation hos överviktiga och brist på
stödjande resurser. Dietister var mindre
angelägna att identifiera hinder. Bristande
förmåga att använda beteendeinriktade
strategier, att vägleda föräldrar och att hantera
familjekonflikter framkom. De tre professionella
grupperna uttryckte stort intresse för ökad
träning i hantering av barns och ungdomars
övervikt, speciellt vad gäller beteendehantering
och föräldrastödjande åtgärder.

38
2005
England

Epstein L,
Ogden J.

A qualitative
study of GP`s
views of
treating
obesity.

Att undersöka läkares
åsikter om att behandla
patienter med fetma.

Kvalitativ fenomenografisk studie med
semistrukturerade bandade och nedskrivna
öppna intervjuer med 21 läkare (10 män och
11 kvinnor) från 15 olika praktiker i ett av
Londons primärvårdsdistrikt med varierande
storlek på praktik, etnisk bakgrund, ålder och
kön. Läkarna fick generella frågor om sina
erfarenheter och upplevelser av hantering av
patienter med fetma och specifika frågor om
aktuella patienter med fetma.
.

Resultatet visar att läkarna ansåg att fetma var
patientens ansvar snarare än ett medicinskt
problem som behövde medicinska beslut samt
att patienterna gärna ville lägga över ansvaret på
sina läkare. Detta innebar en konflikt för läkarna
som upplevde att befintliga behandlings-
möjligheter var ineffektiva och medförde
konflikter för läkarna i kontakten med
patienterna. Läkarna beskrev olika strategier
som de använde för att lösa dessa konflikter och
kunna möta patienternas förväntningar, som
erbjudande av viktminskningstabletter som de
själva inte hade tilltro till, att lyssna till
patienternas problem utan att ha någon lösning
till hands och genom att visa förståelse för
problem associerat med att leva med övervikt.
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39
2005
USA

Larsen L,
Mandleco B,
Williams M,
Tiedeman
M.

Childhood
obesity:
Prevention
practice of
nurse
practioners.

Att beskriva praktisk
prevention av övervikt hos
barn, jämförelse av
sjuksköterskors specialitet och
medvetenhet om
rekommendationer vid
övervikt, identifiering av
samband mellan prevention
och sociodemografiska
variabler hos sjuksköterskor
samt bedömning av resurser
och hinder för implementering
av preventionsintervention.

Kvantitativ studie där en egen framtagen enkät
skickades ut till 99 familjecentraler med 607
specialistsjuksköterskor i
Intermountainområdet i USA. 288 besvarade
enkäten, 99 av dessa var användbara.
Sjuksköterskorna ombads att skatta sig själva
på en Likertskala från 1-5 om hur ofta de
använde sig av BMI med screening av
övervikt, rutiner för rådgivning till föräldrar
om nutrition, fysisk aktivitet, förändrings-
benägenhet och vanor, inhämtande av diet-,
fysisk aktivitet- och tv/media-anamnes, samt
identifiering av barn i riskzonen.

Resultatet visar att informanterna inte
rutinmässigt använde BMI-relaterad
screening av övervikt hos barn.
Informanterna undervisade dock föräldrar i
hög grad om hälsosamma kostval och fysisk
aktivitet. Medvetenhet om förebyggande
riktlinjer mot övervikt hos barn visade ökad
benägenhet att använda ökat antal
preventionsåtgärder. Hinder för
genomförande av preventionsstrategier
ansågs vara familjeattityder, amerikansk
livsstil, och brist på resurser. Resurser som
användes var dietister, artiklar och
webbsidor.

40
2005
USA

Beno L,
Hinchman J,
Kibbe D,
Trowbridge
F.

Design and
Implementatio
n of Training
to Improve
Management
of Pediatric
Overweight

Att undersöka ett
träningsprogram för att
förbättra vårdpersonals
bedömning och
beteendeledning av pediatrisk
övervikt.

Kvantitativ/kvalitativ studie med
frågeformulär vid uppföljningsintervention 3
månaders efter given intervention till 101
läkare och sjuksköterskor i Atlanta i 9 team
om 6-17 deltagare. Dessa hade erbjudits
träningsintervention med specialutbildade
handledare vid 2 tillfällen under interaktiva
seminarier om 60 minuter i samband med
lunch. Interventionen innehöll utbildning om
övervikt, riktlinjer för kliniska åtgärder,
bedömningsmetoder för screening, BMI,
fallstudier, introduktion av metoder för
handledning och rådgivning med inriktning
mot kost, aktivitet, motivationstödjande och
hälsofrämjande åtgärder, bedömning av
förändringsbenägenhet, kontrakt, samt
rollspel.

Resultatet visar att samtliga professionella
vårdgivare värdesatte riktlinjer och metoder
för bedömning/screening och kunde använda
sig av dessa i kliniskt arbete, dock fanns
svårigheter att finansiellt genomföra kliniska
uppföljningar av barnen och ungdomarna
med övervikt vilket fick göras via telefon
eller mail. Svårigheter fanns för screening av
patienter vid akuta besök. Anamnesformulär
med beteendebedömning upplevdes
användbart och lätt att använda. 40% fann
handledningsguide, bedömningsformulär och
kontraktsskrivning lätta att använda, dock
ansågs tidsbrist och motivation hos familjer
var hinder för genomförande speciellt hos
redan överviktiga barn och ungdomar.
Programmet visade sig vara framgångsrikt
när det gällde att nå ut med kunskap och
främja positiva attityder hos professionella
vårdgivare i mötet med barn och föräldrar.
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41
2004
Sverige

Melin I,
Karlström
B, Berglund
L, Zamfir
M, Rössner
S.

Education and
supervision of
health care
professionals
to initiate,
implement and
improve
management
of obesity.

Att undersöka olikheter och
likheter mellan hur
professionella interventioner
organiseras och hanteras av
professionella vårdgivare
inom hälso- och sjukvård som,
efter att ha deltagit i ett 1-
årigt utbildningsprogram med
fortlöpande kontinuerlig
handledning under 30
månader, startat upp
behandling av fetma eller inte,
samt vilka faktorer som utgör
stöd vid start av
interventionsprogram

Kombinerad studie med enkäter till 171
professionella hälsoarbetare (3 män/168
kvinnor, 69% sjuksköterskor, dietister 13%,
socialarbetare och sjukgymnaster 16%,
psykologer och läkare 2%) vid 73 enheter.
Information samlades in utifrån sju olika
frågeformulär och från handledarnas
(Huddinge sjukhus) protokoll.
Frågeformulären omfattade utbildning (the
Melins model) och praktisk erfarenhet innan
given utbildning, effekter av utbildning vid
start av program för fetma, möjligheter och
hinder, negativa och positiva attityder och
hantering vid start av interventionsprogram.
Frå-gorna samlades in under utbildningstiden
och efter 30 månader med 135 deltagare kvar.

Resultatet visar en signifikans mellan
tidigare teoretisk utbildning och praktisk
erfarenhet hos dem som startat upp
interventionsprogram, De hade också bättre
fortlöpande stöd från ledning och andra
professionella på arbetsplatsen, och hade
oftare samarbete med kollegor i team och
hade tid att organisera och plantera
behandling. Handledning hade en
signifikant positiv påverkan vid start av
interventionsprogram. Utbildning,
organisation på arbetsplatsen och ett
strukturellt beteendeinriktad
interventionsprogram var signifikanta
faktorer som påverkade sannolikheten för,
och stödet av, start av lyckade
interventionsprogram.


