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Introduktion 
Barnavårdscentralen (BVC) har en viktig roll i samhället då deras arbete ligger till grund för 

barns välbefinnande. De flesta familjer vänder sig till BVC när barnen är små med frågor 

kring barnens utveckling (Sjukvårdsrådgivningen, 2006). Sjuksköterskorna på BVC har som 

främsta arbetsuppgift att övervaka hälsan hos barn (Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2000). 

Det krävs därför att personalen har en bred kompetens inom många områden för att kunna 

främja barns hälsa. Det är viktigt att de har god förmåga att kommunicera med föräldrar och 

barn (Baggens, 2002). Hälso- och sjukvården ska vara inriktad mot ett hälsofrämjande arbete 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2007). BVC-sjuksköterskor bör aktivt arbeta med att främja hälsan, 

särskilt hos barn, eftersom vanor grundläggs redan i tidig ålder (Aurelius, 2003). 

  

Minst 20 miljoner barn under fem år uppskattas vara överviktiga runt om i världen (WHO, 

2006a). I Sverige har det skett en drastisk ökning av andelen barn med övervikt och fetma 

sedan 1980-talet (Mårild et al., 2004). Att vara överviktig och ha fetma som barn ökar risken 

att vara överviktig som vuxen (Mårild, Neovius & Rassmusen, 2007). Många föräldrar 

upplever övervikt och fetma som ett känsligt ämne men anser ändå att det är angeläget att 

hälso- och sjukvårdspersonal belyser detta (Pagnini, Wilkenfeld, King, Booth & Booth, 

2007). Det finns många svårigheter med att praktiskt åtgärda fetmaproblematiken hos barn 

(Serrano, Gresock, Suttle, Keller & McGarvey, 2006). Detta stöds av Story et al. (2002) som 

visar att det finns en splittrad syn när det gäller hur viktigt det är att åtgärda barnfetma. Hälso- 

och sjukvårdpersonal uppger tidsbrist som en barriär i arbetet med övervikt och fetma 

(Serrano et al., 2006).  

 

För närvarande finns det inga utarbetade aktuella riktlinjer för hur arbetet med övervikt och 

fetma ska hanteras på BVC i denna studies undersökningsområde. Det är viktigt att en konkret 

strategi utvecklas för att bidra till att fler åtgärdar problematiken med övervikt och fetma hos 

barn (Chamberlin, Sherman, Scott & Whitaker, 2002; Story et al., 2002). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka BVC-sjuksköterskors syn på arbetet med övervikt och 

fetma hos barn. 
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Bakgrund  
Prevalens och incidens av övervikt och fetma 

Övervikt och fetma har blivit ett allt större problem i västvärlden och drabbar både vuxna och 

i allt större utsträckning barn i olika åldrar (Marcus, 2003). Globalt finns det över 1,6 

miljarder överviktiga vuxna varav 400 miljoner har fetma (WHO, 2006a). Barnfetma är redan 

en epidemi i vissa områden och ökande i andra (WHO, 2003). Det är uppskattat att minst 20 

miljoner barn under fem år är överviktiga runt om i världen (WHO, 2006a). I USA skedde det 

mellan 1980 och 1999 en fördubbling av förekomsten av fetma bland barn i åldrarna 6-11 år 

(Marcus, 2003; WHO, 2003). Att vara överviktig är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa 

bland barn i Europa. Det uppskattas att cirka 20 % av barnen är överviktiga och cirka en 

tredjedel av dessa har fetma. Detta är en trefaldig ökning över en 20-årsperiod (WHO, 2006b). 

I Sverige har det skett en ökning av övervikt och fetma bland både barn och vuxna. Mer än 

hälften av männen och cirka en tredjedel av kvinnorna i åldrarna 16–74 i Sverige är 

överviktiga eller har fetma (Socialstyrelsen, 2005). En studie gjord i Östergötland (Angbratt et 

al., 2003) visade att av 10-åringar födda 1991 var 18 % av pojkarna och 17 % av flickorna 

överviktiga och av dessa hade 4 % respektive 5 % fetma. Mårild et al. (2004) visade liknande 

siffror på 10-åriga barn i västra Sverige födda 1990, där 18 % var överviktiga och 2,9 % hade 

fetma. Enligt denna studie skedde en fördubbling av andelen överviktiga barn och en fyrfaldig 

ökning av andelen med barnfetma mellan 1984 och 2000. Problematiken med fetma är större i 

många andra länder än i Sverige, dock är det oroväckande att trenden är på väg i samma 

riktning som USA där cirka 30 % av befolkningen har fetma (Socialstyrelsen, 2005).   

 

Body Mass Index  

Vanliga mått för att beskriva människokroppen är längd och vikt. Direkt efter födseln vägs 

och mäts barnet varefter värdena förs in på en tillväxtkurva. BVC har länge använt sig av 

denna metod för att följa barnets tillväxt (Lönnquist, 2007). Hos den vuxna befolkningen 

klassificerades övervikt och fetma med hjälp av en beräkning av Body Mass Index (BMI), ett 

uttryck för relativ kroppsvikt. BMI erhålls genom att dividera kroppsvikten i kilogram med 

kvadraten av kroppslängden uttryckt i meter, (exempel; 75/1,81*1,81). Hos vuxna går gränsen 

för övervikt vid 25 kg/m² och ett BMI över 30 kg/m² definieras som fetma. BMI-värdet för 

vuxna är oberoende av ålder och kön. En nackdel med BMI är att för en oerfaren person kan 

det uträknade värdet ge en missvisande bild av individens kroppssammansättning (Rössner, 

2000). Enligt Cole, Bellizzi, Dietz och Flegal (2000) skiljer sig kroppssammansättningen 
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mellan barn och vuxna och BMI kan därför inte appliceras direkt på barn. På grund av 

svårigheter med applicering av BMI på barn utvecklades en internationellt accepterad 

definition av BMI med hänsyn till barnets ålder. Vid 18 års ålder motsvarar kurvan värdena 

hos en vuxen. McCartthy, Cole, Fry, Jebb och Prentice (2006) vidareutvecklade en ny 

könsspecifik kurva eftersom kroppssammansättningen hos pojkar och flickor skiljer sig åt.  

 

Konsekvenser av övervikt och fetma 

Redan i tidig ålder kan övervikt och fetma leda till svåra konsekvenser. Barn med övervikt 

drabbas oftare av astma, huvudvärk och ledbesvär (Flodmark, Marcus & Mårild, 2007). Barn 

och ungdomar som har fetma kan bli mindre känsliga för insulin och löper på sikt en risk att 

utveckla typ 2-diabetes. Detta beror på att insulinproduktionen inte kan ökas tillräckligt 

mycket för att kompensera det höga intaget av mat. Övervikt ökar risken för höga blodfetter 

och blodtryck. Det lagras även mer fett i levern vilket påverkar dess funktion (Marcus, 2007).  

 

Barnavårdscentralens uppdrag 

BVC-personal undersöker barn och arbetar med förebyggande hälsovård vad gäller till 

exempel utveckling, amning och matvanor. En nybliven förälder har ofta många frågor och en 

osäkerhet vad gäller barnet och dess hälsa. Under barnets första levnadsår kan familjen träffa 

BVC mellan 10 och 20 gånger för att därefter träffas någon gång varje år. Det ordnas bland 

annat föräldragrupper med syfte att föräldrar ska kunna skapa nya kontakter med andra 

föräldrar och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. På BVC arbetar sjuksköterskor 

som är specialiserade i öppen hälso- och sjukvård eller i hälso- och sjukvård för barn och 

ungdomar (Sjukvårdsrådgivningen, 2006). Sjuksköterskan är en nyckelperson i barnhälso-

vården och arbetar med familjer vars barn är alltifrån några dagar gamla upp till sju år 

(Baggens, 2002). Barnavårdscentralens mål, enligt Socialstyrelsens allmänna råd 1981:4 

(Aurelius, 2003), är att minska dödlighet, sjuklighet och handikapp bland barn, att minska 

skadlig påfrestning på föräldrar och barn samt att stödja och aktivera föräldrar i deras 

föräldraskap och därigenom skapa gynnsamma förutsättningar för barnen. 

 

BVC:s roll syftar till att ge generella och individuella råd till föräldrar och barn. 

Verksamheten utför hälsoövervakning och gör screening där barns motorik, perception, 

reflexer och sociala beteende bedöms. Detta görs för att kunna minska incidensen av 

sjukdomar hos barn. Om ett barn drabbas av sjukdom vidarebefordras frågan till vårdcentral 
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eller sjukhus. Om en sjukdom eller ett funktionshinder upptäcks tidigt finns större möjlighet 

att barnet behåller eller återfår god hälsa (Hagelin et al., 2000).  

 

BVC:s omfattande arbete innebär att sjuksköterskan bör ha goda kunskaper inom många olika 

områden. Samtalsmetodik är ett av de områden som sjuksköterskan bör känna sig trygg inom 

då det är viktigt att kommunikationen mellan sjuksköterska, föräldrar och barn fungerar bra 

(Baggens, 2002). Det är viktigt att kunna förmedla hälsofrämjande och förebyggande råd så 

att familjen vill och kan ändra negativa beteenden, samt att kunna ge dessa råd utan att kränka 

familjens integritet. Att ge hälsorådgivning till föräldrar och barn kan innebära svårigheter 

(Eide & Eide, 1997; Bergstrand, 2004). Det kan förekomma svåra frågor som sjuk-

sköterskorna inte har kompetens för, vilket kan medföra problem. Sjuksköterskan har därför 

ofta kontakt med bland annat psykolog, tandhygienist, logoped och dietist som kan bidra med 

hjälp och stöd (Aurelius, 2003).  

 

BVC fungerar som en frivillig del i familjers vardag och genom kompetens, bemötande och 

tillgänglighet har BVC skapat ett förtroende hos familjer (Aurelius, 2003). Människor fäster 

ofta en stark tilltro till experter och deras kunskap. Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar 

med rådgivning bör därför ha ett ansvar att uppdatera sin kunskap för att patienten ska få 

korrekt information (Baggens, 2002). Enligt det sjätte folkhälsomålet (Statens Folkhälso-

institut, 2007) ska hälso- och sjukvården ha ett hälsofrämjande synsätt i arbetet, och när det är 

lämpligt upplysa om metoder för att förebygga sjukdom. Inom barnhälsovården innebär detta 

att arbetet sker både promotivt och preventivt, det vill säga hälsofrämjande och förebyggande. 

Syftet är att göra hälsosamma framsteg men också att bibehålla det som redan är bra (Hagelin 

et al., 2000). I de lägre åldrarna grundläggs många vanor som sedan återfinns i vuxen ålder, 

speciellt vad gäller kost- och motionsvanor. För att familjer ska få bästa möjliga stöd och 

rådgivning anpassas de möten som BVC erbjuder till individuella behov (Aurelius, 2003).  
 

Övervikt och fetma hos barn  

Enligt Mårild et al. (2007) finns det ett samband mellan övervikt och fetma hos barn och 

vuxna. Ett vanligt missförstånd är att övervikt och fetma växer bort med åldern. Ett barn som 

har fetma vid fyra till fem års ålder löper ökad risk för bestående fetma. Huus, Ludvigsson, 

Enskär och Ludvigsson (2007) fann att bland barn med högt BMI vid ett års ålder var 52,4 % 

fortfarande överviktiga vid fem års ålder. Studien visade att om ett och samma barn var 

överviktigt vid ett samt två och ett halvt års ålder kan det förutsäga övervikt vid fem års ålder. 
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Enligt en studie (Robbins et al., 2007) gjord på barn mellan tre och sju år i USA var en 

majoritet av dem som var överviktiga vid en första mätning vid tre till fem års ålder 

fortfarande överviktiga efter två år eller mer i uppföljningen. Mer än en fjärdedel av barnen i 

riskgruppen för övervikt blev överviktiga under samma period. Studien visade att de barn som 

var normalviktiga vid första besöket förblev normalviktiga. Nader et al. (2006) visade att vid 

övervikt och fetma var det svårt att återfå normal vikt. De följde en grupp barn från födsel till 

12 års ålder. De fann att vid ju fler mättillfällen barnen var överviktiga eller hade fetma under 

studien, desto större risk var det att barnen var överviktiga eller led av fetma vid 12 års ålder 

jämfört med barn som aldrig varit överviktiga.  

 

Enligt Etelson, Brand, Patrick och Shirali (2003) har föräldrar ofta relativt bra kunskaper 

kring vad som är goda matvanor och vilka risker som finns med att vara överviktig. Däremot 

har de svårt att se om deras barn är överviktiga. Många föräldrar till överviktiga barn 

underskattar grovt sina barns vikt. Detta verifieras av Baughcum, Chamberlin, Deeks, Powers 

och Whitaker (2000) som visade att bara en av fem mödrar till överviktiga barn såg sina barn 

som överviktiga. Enligt McLean, Wake och McCallums (2007) var föräldrar inte oroliga för 

barnens vikt trots att barnen var överviktiga. Det är således en känslomässig fråga att 

diskutera övervikt bland barn. Föräldrar anser att det är läkarnas ansvar att ta upp frågan om 

övervikt men medger att de skulle bli upprörda om detta gjordes (Pagnini et al., 2007). 

 

Dubois, Farmer, Girard, Peterson och Tatone-Tokuda (2007) studerade barns ätbeteende och 

kom fram till att barns matvanor var kopplade till övriga familjemedlemmar. Golan, 

Weizman, Apter och Fainaru (1998) visade att det fanns flera fördelar med att rikta 

interventioner för viktminskning mot föräldrar till överviktiga barn istället för direkt mot 

barnen. I de interventioner där föräldrarna inte varit delaktiga i viktminskningsprocessen 

upplevde barnen mindre stöd hemifrån och ensamhet i större utsträckning än när 

interventionen riktades till föräldrarna. När föräldrarna var delaktiga fungerade 

viktminskningen bättre och det var lättare för barnen att anamma sundare vanor. Enligt Omar, 

Horodynski, Hoerr och Coleman (2004) gav en intervention riktad mot föräldrar i 

låginkomstfamiljer inget varaktigt resultat. Trots att föräldrarna upplevde utbildnings-

tillfällena positivt kunde inte den tillförda kunskapen appliceras till familjernas vardag. 

Författarna konstaterade därmed att processen bör pågå under en längre tid för att förändra ett 

beteende samt att det är av vikt att redan i tidig ålder applicera goda näringsintag hos barnet. 
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Barriärer för fetmaprevention 

Larsen, Mandleco, Williams och Tiedeman (2005) visade på barriärer som sjuksköterskor 

upplevde hos familjer med överviktiga barn. Föräldrars brist på motivation till förändring var 

den största upplevda barriären, följt av attityder och kultur. Serrano et al. (2006) fann att 

bristande engagemang  gällande livsstilsförändringar var det tydligaste hindret hos föräldrar 

till barn med övervikt. Sjuksköterskor upplevde kulturella skillnader mellan sig själva och 

föräldrarna som en barriär (Serrano et al., 2006; Larsen et al., 2005). Chamberlin et al. (2002) 

påpekade vikten av att ta hänsyn till det sammanhang föräldrar och barn lever i för att 

förebygga och åtgärda övervikt och fetma hos barn. Sjuksköterskor upplevde barriärer som 

förnekelse, hjälplöshet samt tidsmässiga och praktiska hinder hos föräldrar till barn med 

övervikt. Brist på barns motivation framställdes även som en barriär (Serrano et al., 2006).   

 

Av personalen inom primärvården ansåg 88 % att det var viktigt att uppmärksamma övervikt 

och fetma hos barn. Personalen tyckte det var deras ansvar att behandla och åtgärda 

problematiken med fetma (Brown, Stride, Psarou, Brewins & Thompson, 2007). Detta 

styrktes av Story et al. (2002) som undersökte barnhälsovårdspersonalens syn på övervikt och 

fetma hos barn. Personalen konstaterade dock att långtifrån alla barn med övervikt och fetma 

får den åtgärd som krävs. Tio procent av personalen ansåg att barn växer ur sin övervikt och 

därmed inte kräver några åtgärder.  

 

Enligt Larsen et al. (2005) gav 90 % av personalen råd till föräldrar avseende bland annat 

goda kostvanor och fysisk aktivitet. Serrano et al. (2006) visade att personal inom barn- och 

mödrahälsovården kände sig obekväma i situationen att praktiskt åtgärda och påverka 

övervikt och fetma hos barn. De upplevde det svårt att diskutera kring föräldraskap och 

övervikt hos barn, dock kände de sig mer bekväma att diskutera intaget av frukt och 

grönsaker. Trettio procent av personalen ansåg att de hade en stor möjlighet att förebygga 

övervikt hos barn samt hjälpa ett barn med övervikt att uppnå en hälsosam vikt. Majoriteten 

av personalen ansåg att detta var delvis möjligt att påverka, medan få tyckte att det vore 

omöjligt. Sannolikheten att personalen åtgärdade övervikt och fetma hos barn visades ha ett 

samband med en hög utbildningsnivå (Serrano et al., 2006; Brown et al., 2007). Enligt Larsen 

et al. (2005) var 74 % av personalen medvetna om de riktlinjer som var framtagna för 

fetmaprevention, varav 58 % uppgav att de följde de gällande riktlinjerna. Story et al. (2002) 

visade att personalen upplevde ett intresse för konkret träning i preventivt arbete kring 

övervikt och fetma. Det fanns även uttalat intresse för beteendestrategier, rådgivning i 
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föräldrateknik samt att hantera familjekonflikter. Personal med mer än sex års erfarenhet var 

mer intresserade av utbildning jämfört med de med färre antal aktiva år inom yrket. Intresset 

var störst bland de med 10 års erfarenhet eller mer (Story et al., 2002). 

 

Åtgärder för bättre barnhälsovård 

Hälsovårdspersonal har en viktig roll när det gäller att övervinna övervikt och fetma hos barn 

(Brown et al., 2007; Story et al., 2002). Utmaningen med 2000-talets fetmaepidemi kräver ett 

samarbete mellan sjukvård, skola och samhälle. Dessvärre finns det barriärer som hindrar 

arbetet. Det är därför viktigt att ett konkret tillvägagångssätt utvecklas (Chamberlin et al., 

2002; Story et al., 2002). Enligt Brown et al. (2007) behövs det mer träning inom primär-

vården för att hantera problematiken med övervikt och fetma samt organisatoriskt stöd för att 

behandla och förebygga detta. Chamberlin et al. (2002) anser att det behövs ett nytt synsätt 

där personalen tar mer ansvar för den ökande problematiken med barnfetma. Personalen 

behöver utbildas och arbetet bör förändras mot ett mer rådgivande tillvägagångssätt. Enligt 

Serrano et al. (2006) ansåg 14 % av personalen att de behövde utbildning. Ytterligare förslag 

till förändring var obligatorisk närvaro vid föreläsningar kring överviktsrelaterade ämnen. 

Vaughn och Waldrops (2007) har utvecklat utbildningsmaterial och riktlinjer för föräldrar och 

personal, vilket ger goda möjligheter till uppföljning och förstärkning i arbetet med övervikt 

och fetma hos barn. De menar att praktisk, konkret och enkel rådgivning till föräldrar i tid  

kan skapa goda vanor för barnet och familjen. 

 

Metod 
Urval 
För den aktuella studien genomfördes en enkätundersökning av sjuksköterskor med 

tillsvidareanställning på barnavårdscentraler i ett län i södra Sverige under hösten 2007. 

Enkäten skickades ut till 88 BVC-sjuksköterskor med tillsvidareanställning på 66 barnavårds-

centraler i det aktuella länet. Samtliga respondenter var kvinnor. Medelåldern var 48,5 år, där 

den yngsta var 35 år och den äldsta 62 år. Det var en jämn fördelning av respondenterna på 

större och mindre tätorter. De flesta (75 %) hade arbetat åtta år eller mer inom det nuvarande 

yrket. 22 av respondenterna var distriktssköterskor och 10 barnsjuksköterskor.  
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Instrument 

Enkäten utformades utifrån tidigare använda enkätfrågor där en del av frågorna 

omformulerades för att passa studiens syfte. Enkäten bestod av både slutna och öppna 

svarsalternativ. I åtta av de sluta frågorna användes en fyrgradig likertskala. Frågorna testades 

på 30 personer innan enkäten skickades ut till respondenterna.  

 

Datainsamling 

Enkäten (se bilaga 1) med tillhörande följebrev (se bilaga 2) skickades via e-post till BVC-

sjuksköterskor i det aktuella länet. I följebrevet beskrevs syftet med studien. BVC-

sjuksköterskorna skrev själv ut enkäterna och skickade dem via interpost till ansvarig 

sjuksköterska som sedan vidarebefordrade det insamlade materialet till författarna. Efter nio 

dagar skickades ett påminnelsebrev. Trots det blev det externa bortfallet stort. 

  

Databearbetning/Dataanalys 

Statistiska data analyserades i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) (Kreft & 

Leeuw, 2002) i första hand med hjälp av beskrivande statistik. Mann-Whitneys U-test 

användes för att analysera skillnader och samband mellan olika variabler. De respondenter 

som både hade distrikts- och barnsjuksköterskeutbildning placerades i kategorin barnsjuk-

sköterska. Det förekom internt bortfall eftersom en av respondenterna endast bifogat svar på 

de nio första frågorna. 

 

Analys av öppna frågor 

I de öppna frågorna fick respondenterna möjlighet att framföra egna åsikter om sin syn på 

arbetet med övervikt och fetma hos barn. Det var två öppna frågor (6, 19) men respondenterna 

gavs även möjlighet att motivera sina svar i tre av de sluta frågorna (9, 13, 14). Svaren har 

sammanställts och kategoriserats. Kategoriseringen gjordes med hänsyn till respondenternas 

utbildning i en av de öppna frågorna. I resterande frågor kategoriserades respondenternas svar 

efter likheter. För att styrka svaren belystes de med citat. 

 

Etiska överväganden  

Det är viktigt att ta hänsyn till forskningsetiska principer när studier avser att studera 

människor. Individskyddskravet ligger till grund för de principer där hänsyn ska tas till 

respondentens integritet. De forskningsetiska principerna innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Humanistiska – samhälls-
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vetenskapliga forskningsrådet, 2002). I samband med att enkäterna skickades ut informerades 

respondenterna om att deras deltagande var frivilligt samt att de kunde avbryta sin medverkan 

när de ville utan att ange orsak till detta. De informerades även om att materialet behandlas 

konfidentiellt och förvaras i låst utrymme, i enlighet med sekretesslagen. Respondenterna fick 

skriva på ett informerat samtycke där de godkände villkoren och att de förstod att det var 

frivilligt. Samtycket sorterades bort från enkäten när materialet kom författarna tillhanda och 

varje enkät numrerades. Samtycket och enkäten kan inte kopplas samman. Det insamlade 

materialet kommer i enlighet med nyttjandekravet endast att användas i den aktuella studien. 

 

Resultat  
Det var 32 BVC-sjuksköterskor som besvarade enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 36 %. 

 
Egen kompetens 
 
Tabell 1. Antal (n) samt procentuell (%) fördelning av svaren avseende uppskattning av egen kompetens. 
________________________________________________________________________ 
    Uppskattning av egen kompetens 
___________________________________________________________________________ 
        Låg               Delvis             Delvis            Hög        Totalt 

  låg               hög 
___________________________________________________________________________ 
Samarbeta med kollegor   0 (0 %)         0 (0 %)          6 (19,4 %)    25 (80,6 %)  31 (100 %) 
  
Samtalsmetodik       0 (0 %)         4 (12,9 %)    20 (64,5 %)         7 (22,6 %)  31 (100 %) 
 
Tillväxtkurvan        0 (0 %)    0 (0 %) 14 (45,2 %)       17 (54,8 %)    31 (100 %) 
 
Näringslära        0 (0 %)         6 (19,4 %) 18 (58,1 %)     7 (22,6 %)    31 (100 %) 
 
Barn och fysisk aktivitet   0 (0 %)         0 (0 %) 17 (54,8 %)   14 (45,2 %)    31 (100 %) 
 
Gruppledare för föräldrar 1 (3,2 %)      4 (12,9 %) 18 (58,1 %)     8 (25,8 %)    31 (100 %) 
 
Konsekvenser        0 (0 %)   1 (3,2 %)       19 (61,3 %)        11 (35,5 %)   31 (100 %) 
av fetma 
___________________________________________________________________________ 

De flesta av BVC-sjuksköterskorna uppskattade generellt sin kompetens inom de olika 

områdena som delvis hög eller hög.  
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Svårigheter med att diskutera övervikt och fetma 

De flesta av BVC-sjuksköterskorna (84 %) kände sig trygga i rollen som rådgivare, dock 

kände sig 16 % stressade ofta eller dagligen. Bland dem som arbetat ≤ 7 år hade 43 % upplevt 

svårigheter att diskutera med föräldrarna om barnet gällande övervikt och fetma. Bland dem 

som arbetat ≥ 8 år var denna siffra 46 %. Av distriktssköterskorna upplevde 59 % att det var 

svårt att diskutera övervikt och fetma, medan motsvarande siffra för barnsjuksköterskorna var 

11 %.  Det var 90 % som gjort något för att åtgärda problematiken med övervikt och fetma 

hos barn.   
 
Tabell 2. Antal (n) samt procentuell (%) fördelning av svaren i en flervalsfråga avseende upplevda hinder med 
att diskutera övervikt och fetma med föräldrar beroende på yrkeserfarenhet samt utbildning. 
___________________________________________________________________________ 
Upplevda hinder                Yrkeserfarenhet          Utbildning  
___________________________________________________________________________ 

≤ 7 år  ≥ 8 år   Barn     Distrikt  
___________________________________________________________________________ 
Otillräcklig kunskap              1 (14,3 %) 5 (20,8 %) 0 (0 %) 6 (27,3 %) 
 
Osäkerhet i samtalsmetodik  0 (0 %) 3 (12,5 %) 0 (0 %)            3 (13,6 %)
  
Bristande tilltro till föräldrar  2 (28,6 %) 7 (29,2 %)       1 (11,1 %) 8 (36,4 %)             
 
Tidsbrist    0 (0 %) 3 (12,5 %) 0 (0 %)            3 (13,6 %)
  
Känsligt ämne    3 (42,9 %) 5 (20,8 %) 1 (11,1 %)       7 (31,8 %)
    
Ej under mitt ansvar   0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 
___________________________________________________________________________ 

De med yrkeserfarenhet ≥ 8 år och de med distriktssköterskeutbildning ansåg att de största 

hindren för att diskutera övervikt och fetma med föräldrarna var att de hade otillräckliga 

kunskaper om preventiva åtgärder mot övervikt och fetma, samt att de hade en bristande tilltro 

till föräldrarnas motivation och följsamhet. Ett av de största hindren med att diskutera 

övervikt och fetma var att det upplevdes som ett känsligt ämne.  
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Övervikt hos barn 
 
Tabell 3. Antal (n) samt procentuell (%) fördelning av svaren avseende vikten av att åtgärda övervikt hos barn. 
________________________________________________________________________ 
        Uppfattning av övervikt hos barn 
___________________________________________________________________________ 
       Stämmer   Stämmer Stämmer Stämmer Totalt 
        inte alls    delvis                bra            mycket bra    
___________________________________________________________________________ 
Övervikt hos barn  
behöver åtgärdas               0 (0 %)          0 (0 %)          9 (29,0 %)    22 (71,0 %)      31 (100 %) 
  
Överviktiga barn 
växer ofta ur sin     18 (58,1 %)    13 (41,9 %)    0 (0 %)           0 (0 %)           31 (100 %) 
övervikt            
 
Övervikt hos barn 
är viktigare att        1 (3,2 %)     7 (22,6 %)  14 (45,2 %)    9 (29 %)          31 (100 %) 
behandla än övervikt 
hos vuxna              
___________________________________________________________________________ 

BVC-sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att åtgärda övervikt hos barn. Däremot var de 

oense om huruvida övervikt hos barn var viktigare att behandla än övervikt hos vuxna. Det 

fanns en god samstämmighet bland BVC-sjuksköterskorna i uppfattningen om att barn inte 

växer ur sin övervikt. Det var 58 % av BVC-sjuksköterskorna som upplevde övervikt och 

fetma hos barn som ett stort eller mycket stort problem.  

 
Tabell 4. Skillnad i uppfattning av vikten av att åtgärda övervikt hos barn mellan barnsjuksköterskor och 
distriktssköterskor. 
________________________________________________________________________ 
   Barnsjuksköterskor Distriktssköterskor   
   _____________________________________________________ 

Median    Range Median     Range U       Df   p  
 
Övervikt hos barn  4     1  4     1  58,5 9/22 0,025  
behöver åtgärdas          
 
Överviktiga barn  1              1  1     1  95,5 9/22 0,859 
växer ofta ur sin  
övervikt 
 
Övervikt hos barn 3     2  3     3  86 9/22 0,545 
är viktigare att  
behandla än övervikt 
hos vuxna 
________________________________________________________________________ 
p-värde < 0,05, Mann-Whitneys U-test 
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Med Mann-Whitneys U-test framkom det att det fanns en signifikant skillnad (p < 0,05) 

mellan huruvida barnsjuksköterskor och distriktssköterskor ansåg att övervikt hos barn 

behöver åtgärdas. Barnsjuksköterskor upplevde i högre grad att övervikt bland barn behöver 

åtgärdas. 

 

Öppna frågor 

Det framkom att BVC-sjuksköterskornas upplevelse av utbildning i förhållande till nuvarande 

yrke såg olika ut beroende på vilken vidareutbildning de hade. Sjuksköterskor med vidare-

utbildning till barnsjuksköterska upplevde sin utbildning som positiv där kunskapen kring 

barnet gav en närhet till arbetet. Det framkom önskemål och behov av fortbildning hos båda 

grupperna eftersom arbetet inom hälso- och sjukvårdssektorn kontinuerligt förändras.  

 

”... före vidareutbildning i barn  tyckte jag att det var en brist att inte kunna tillräckligt om det 

sjuka barnet. Nu är det lättare att se det friska och känna mig trygg i den kunskapen.” 

”ett måste att vara barnsjuksköterska när man arbetar med barn + familjer” 

”... mera folkhälsa”   (Barnsjuksköterskor) 

 

”BVC verksamheten borde moderniseras, föräldrarna kan ibland mer än vi” 

”skulle automatiskt få gå en uppfräschningsutbildning, ca 1vecka/3år. Mycket nytt                                                                                                                                                   

tillkommer och ibland missar man info om det nya” 

”Utbildningen täcker väl behoven på BVC”   (Distriktssköterskor) 

 

Få uppgav att de inte kände sig trygga i rollen som rådgivare. Dessa upplevde en saknad av 

kompetens inom samtalsmetodik samt den trygghet som antal yrkesverksamma år ger. 

 

”Samtalsmetodik – att ”nå fram” till patienten...” 

”erfarenheten som fler antal år i yrket ger” 

 

BVC-sjuksköterskorna upplevde övervikt och fetma hos barn som ett problem av varierande 

grad men ansåg framförallt att övervikt och fetma hos barn var ett samhällsproblem. 

Problematiken för sjuksköterskorna låg bland annat i att motivera föräldrar till barn med 

övervikt och fetma. Av de som inte upplevde övervikt och fetma som ett problem uttryckte att 

det inte sett någon förändring av förekomsten över tid.   
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”Ökande antal barn som är överviktiga, i allt lägre åldrar. Ofta är föräldrarna också 

överviktiga, vilket gör det ännu svårare att ”åtgärda”, byta vanor” 

”fysiskt och psykiskt problem. Risk för att en tidig övervikt, 3-5 års ålder, fortsätter i 

skolålder och att starta livet överviktigt bär med sig faror, risker” 

”har ännu inte sett så många barn som är överviktiga under BVC-tiden” 

 

Av konkreta åtgärder gjorda för barn med övervikt och fetma beskrevs generell rådgivning 

till föräldrar som vanligt förekommande med specifik inriktning på kost. Samtal kring fysisk 

aktivitet förekom ofta som en åtgärd. Andra åtgärder var tätare viktkontroller då tillväxt-

kurvan visade avvikelser eller remiss till dietist. BVC-sjuksköterskorna uttryckte en misstro 

till föräldrarnas insikt om barnets situation. 

 
”Försökt ge råd. Erbjuder dietist. Tyvärr är insikten hos föräldrarna liten” 

”vi har kostrådgivning individuellt och i föräldragrupper. Har dietist knuten till 

mottagningen för handledning av personal... försöker arbeta förebyggande och behandlande”    

”Remiss till barnmottagning. Samtal med föräldrar om kost och motion med tillväxtkurvan 

som underlag”  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Övriga kommentarer och synpunkter kring utbredningen av övervikt och fetma hos barn var 

vikten av att åtgärda fetma med hänsyn till den kontext barnet och familjen lever i. 

 

”Barnfetma och barnets ålder viktigt ur åtgärdssynpunkt, en 1-åring och en 5-åring måste 

ges olika informationer till föräldrarna”  

”... dietisten skulle vara en självklar del i BVC-teamet” 

” Vårt största folkhälsoproblem! Mycket komplext, beror på så många olika faktorer. Stress 

hos föräldrar mycket halvfabrikat...” 

”Mera kunskap om hur vi skall hjälpas åt tillsammans med dagis+ BVC + läk + skola”   

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Det är vanligt  att använda sig av kvalitativ metod när avsikten är att studera hur någon ser på 

eller upplever ett fenomen. I denna studie var avsikten att belysa en större grupp individers 

syn på övervikt och fetma hos barn varför en kvantitativ metod, i form av en 
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enkätundersökning, valdes. Samtliga BVC-sjuksköterskor med tillsvidareanställning i det 

aktuella länet fick ta del av enkäten.  

 

I en enkätundersökning är frågorna i hög grad standardiserade, det vill säga att frågorna ställs 

på samma sätt till alla respondenter. Vid formulering av enkätfrågor är det viktigt att fundera 

över hur frågorna ställs. Frågorna ska vara lättförståliga och ha en hög reliabilitet, det vill säga 

tillförlitlighet, för att inte kunna misstolkas (Teorell & Svensson, 2007). Efter att resultatet 

analyserats kan författarna av föreliggande uppsats utläsa att en del av frågorna kan ha tolkats 

olika. Enligt Patel och Davidsson (2003) anger reliabilitet hur väl mätningen står emot 

slumpens påverkan.  Det fanns en möjlighet att respondenterna kändes sig stressade av andra 

arbetsuppgifter, vilket kan ha lett till att enkäten besvarades för snabbt.  

 

Enkäten bestod av både öppna och slutna frågor för att ge en djupare inblick i sjuk-

sköterskornas syn på arbetet med övervikt och fetma hos barn. En del av enkätfrågorna hade 

använts i tidigare studier men för att kontrollera frågornas reliabilitet och validitet testades 

enkäten på 30 personer innan den skickades ut. Med validering menas att instrumentet mäter 

det som avses att mätas (Elofsson, 2005). Testpersonerna var inte representativa för urvalet 

eftersom författarna valde personer i sin närhet. Detta gjordes av praktiska och tidsmässiga 

skäl.  

 

Enkäten skickades ut med e-post eftersom det är ett tids- och kostnadsmässigt bra alternativ, 

dock kan det medföra vissa problem. Dessa kan vara praktiska hinder som att respondenterna 

inte kan svara på arbetsplatsen eller att de inte tar sig tid till att besvara enkäten (Trost, 2001). 

Ett bra alternativ hade varit att dela ut och samla in enkäter direkt på plats. Samtidigt är det en 

nackdel då individen kan känna sig tvingad att besvara enkäten. I den aktuella studien var 

detta inget lämpligt tillvägagångssätt eftersom respondenterna var stationerade på ett stort 

antal enheter i länet. 

 

Svarsfrekvensen i undersökningen var 36 % vilket innebar ett stort bortfall. Till bortfallet 

räknas de som tillhör målpopulationen men som inte besvarade enkäten (Dahmström, 2005). 

Ett stort bortfall bör tas på allvar och det finns anledning att fundera över varför så många 

individer valde att inte besvara enkäten. Vid externt bortfall har enkäten inte alls besvarats 

medan vid internt, partiellt, bortfall saknas ett eller flera variabelvärden. I den aktuella studien 

förekom internt bortfall eftersom en av respondenterna endast bifogat svar på de nio första 
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frågorna. Ett högt internt bortfall på en variabel kan vara en indikation på att frågan är 

felaktigt ställd. Ett sådant bortfall förekom inte i den aktuella studien. Felaktiga svar kan 

också leda till internt bortfall, till exempel flera kryss när endast ett är tillåtet (Japec et al., 

1997). Enligt Patel och Davidsson (2003) är en svarsfrekvens på 50-75 % i en 

enkätundersökning acceptabelt. Vad det aktuella bortfallet beror på är svårt att avgöra. 

Enkättrötthet kan vara en orsak till att individer väljer bort att besvara en enkät (Giota, 2005). 

Prioritering av andra arbetsuppgifter kan också vara en möjlig orsak. Enligt Olsson och 

Sörensen (2007) kan en anledning till att individer inte har besvarat en enkät vara att de inte 

befann sig på arbetsplatsen under tiden för enkätutskicket. Det kan även vara att individer inte 

vill besvara enkäter eller att de upplever att de inte har tid. Tekniska problem med dator eller 

internpost, brist på motivation och oro över integritetsskyddet kan också bidraga till bortfallet 

(Japec et al., 1997).  

 

Eftersom svarsfrekvensen var låg kategoriserades utbildningsvariabeln till dem som hade 

distrikts- eller barnsjuksköterskeutbildning. De respondenter som hade båda vidare-

utbildningarna kategoriserades som barnsjuksköterskor, eftersom de är specialiserade inom 

barnhälsovården. 

 

Respondenterna fick fyra dagar på sig att besvara enkäten eftersom att en kort svarstid kunde 

bidra till att enkäten besvarades omgående. Nio dagar efter att enkäten skickats ut skickades 

en påminnelse, även den via e-post. Påminnelsen kunde eventuellt ha skickats ut senare för att 

ge respondenterna mer tid. En påminnelse ska uppmuntra de som avser att besvara enkäten 

samt motivera de som är tveksamma till att svara. Det är viktigt att påminnelsen inte uppfattas 

som en påtryckning (Trost, 2001). Trots att enkätstudien gav en låg svarsfrekvens valde 

författarna att inte skicka ut en andra påminnelse eftersom det skulle kunna upplevas som 

påtryckning.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka BVC-sjuksköterskors syn på arbetet med övervikt och 

fetma hos barn. 

 

Resultatet visade att 58 % av BVC-sjuksköterskorna upplevde övervikt och fetma som ett 

stort eller mycket stort problem. Frågan kan dock uppfattats olika av respondenterna beroende 
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på om de såg till sin BVC-enhet eller till samhället i stort. BVC-sjuksköterskornas upplevelse 

av hur stort problemet med övervikt och fetma hos barn är skiljde sig åt. Enligt WHO (2006a) 

uppskattas det att minst 20 miljoner barn under fem år är överviktiga runt om i världen. 

Övervikt är en vanlig orsak till ohälsa bland barn i Europa (WHO, 2006b). BVC-

sjuksköterskorna uppgav att det överlag har skett en ökning av antal barn som är överviktiga 

samt att det förekommer i allt lägre åldrar. Mårild et al. (2004) visade att förekomsten av 

övervikt och fetma bland barn har ökat markant i Sverige.  

 

De flesta av respondenterna, 75 %, hade arbetat åtta år eller mer. Dessa upplevde att de hade 

otillräckliga kunskaper i preventiva åtgärder och osäkerhet i samtalsmetodik. Upplevelsen 

stöds av Brown et al. (2007) som menar att de med lång yrkeserfarenhet kan behöva 

uppdaterad kunskap. Även Hughes (2003) visade på ett sådant behov. Det framkom skillnader 

mellan respondenterna gällande synen på vidareutbildning i förhållande till det nuvarande 

yrket. Barnsjuksköterskorna upplevde sin utbildning som givande eftersom de har fått en bred 

kunskap kring barn och deras utveckling med både sjukdomslära och kunskap kring det friska 

barnet. Distriktssköterskorna uttryckte att de saknade specifik kompetens kring det sjuka 

barnet samt otillräckliga kunskaper om preventiva åtgärder mot övervikt och fetma hos barn. 

Brown et al. (2007) menar att det behövs mer praktisk träning för att hantera problematiken 

med övervikt och fetma.   

 

BVC-sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att åtgärda övervikt hos barn. Det visade sig 

finnas en signifikant skillnad mellan barnsjuksköterskors och distriktssköterskors syn på 

vikten av att åtgärda övervikt hos barn. Barnsjuksköterskorna upplevde i högre utsträckning 

att övervikt hos barn behöver åtgärdas. Story et al. (2002) konstaterade att långt i från alla 

barn med övervikt får den åtgärd de behöver. I den aktuella studien hade 90 % av BVC-

sjuksköterskorna gjort något för att åtgärda övervikt och fetma hos barn. Tidigare studier har 

visat att det är viktigt att uppmärksamma övervikt och fetma hos barn (Brown et al., 2007; 

Story et al., 2002). BVC-sjuksköterskorna ansåg att barn sällan växer ur sin övervikt. Det 

framkom även att det kan innebära en risk att starta livet som överviktig och att övervikt vid 

tre till fem års ålder tenderar att bli bestående. Detta styrktes av Mårild et al. (2007)  samt 

Robbins et al. (2007) vilka visade att barn som var överviktiga vid fyra till fem års ålder  

riskerade att förbli överviktiga.  
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Konkreta åtgärder gjorda mot övervikt och fetma var rådgivning, främst kring kost och fysisk 

aktivitet. Det förekom remisser till dietist och barnmottagning. Respondenterna uppgav att de 

försöker arbeta både förebyggande och behandlande. Larsen et al. (2005) visade att 90 % av 

personalen gav råd till föräldrar gällande kost och fysisk aktivitet. Samtidigt konstaterade 

Serrano et al. (2006) att rådgivande arbete kan innebära vissa svårigheter, främst gällande 

övervikt och fetma hos barnet. En del av respondenterna uppskattade sin kompetens som låg 

eller delvis låg inom områden som gruppledare till föräldrar, näringslära, samtalsmetodik 

samt konsekvenser av fetma. Däremot visar resultatet att 84 % av BVC-sjuksköterskorna 

känner sig trygga i rollen som rådgivare. Osäkerhet kan innebära svårigheter i att samtala om 

övervikt och fetma med föräldrar. Det kan diskuteras om osäkerheten beror på bristande 

kunskap kring det aktuella ämnet eller osäkerhet i hur bemötandet med föräldrar bör ske. 

BVC-sjuksköterskorna upplevde att diskussionen kring övervikt och fetma var ett känsligt 

ämne, vilket uppfattades som ett hinder. Respondenterna uttryckte en misstro till föräldrarnas 

insikt om barnets situation. Enligt Etelson et al. (2003) har föräldrar ibland svårt att se om 

deras barn är överviktiga. Det framkom att respondenterna upplevde bristande tilltro till 

föräldrars motivation och följsamhet som ett stort hinder till att diskutera övervikt och fetma, 

vilket stöds av tidigare studier (Larsen et al., 2005; Serrano et al., 2006).  

 

Resultatet är inte generaliserbart till arbetet med övervikt och fetma på övriga BVC-enheter i 

landet på grund av den låga svarsfrekvensen. Dock bör resultatet i den aktuella studien 

uppmärksammas eftersom BVC-sjuksköterskorna uttryckte ett behov av modernisering av 

BVC. De önskar fortlöpande kompetensutveckling eftersom ny information ständigt 

tillkommer och de upplever att föräldrarna ibland kan mer än de själva. Chamberlin et al. 

(2002) anser att arbetet med övervikt och fetma hos barn bör förändras mot ett mer konkret 

tillvägagångssätt. För att skapa goda vanor för barn och familjer bör personalen ge 

tillämpningsbar rådgivning med hänsyn till det sammanhang familjen lever i (Vaughn & 

Waldrops, 2007). BVC-sjuksköterskorna önskade ett ökat samarbete mellan BVC, 

förskola/skola och sjukvård för att enklare kunna förebygga och åtgärda övervikt och fetma 

hos barn. 
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Konklusion 
Resultatet visade att mer än hälften av BVC-sjuksköterskorna upplevde övervikt och fetma 

hos barn som ett stort eller mycket stort problem. Det fanns en signifikant skillnad mellan 

distrikts- och barnsjuksköterskor, där barnsjuksköterskorna i högre utsträckning ansåg att 

övervikt hos barn behöver åtgärdas. Barnsjuksköterskorna hade också en mer positiv syn på 

arbetet med övervikt och fetma än distriktssköterskorna. Det framkom att 90 % av BVC-

sjuksköterskorna hade gjort något konkret för att åtgärda övervikt och fetma hos barn. De 

ansåg att det var viktigt att vidareutveckla samarbetet mellan BVC, förskola/skola och 

sjukvård eftersom övervikt och fetma kan ses som ett samhällsproblem.  

 

Implikation 
För att förbättra arbetet kring övervikt och fetma hos barn på BVC behövs tydliga riktlinjer 

för hur arbetet ska genomföras. Arbetet behöver även vidareutvecklas genom att i högre 

utsträckning involvera och förenkla arbetet med andra aktörer i samhället, som till exempel 

förskola/skola. Det är viktigt att satsa på vidareutbildning till BVC-sjuksköterskorna eftersom 

de uppgav ett behov av att förnya sin kunskap. Med mer kunskap kan eventuella hinder i det 

komplexa arbetet med övervikt och fetma hos barn överkommas. 

 

De öppna frågorna gav information om BVC-sjuksköterskornas subjektiva upplevelse av 

arbetet med övervikt och fetma hos barn. Ämnet skulle för en djupare förståelse med fördel 

kunna undersökas med hjälp av en kvalitativ metod. För att kunna generalisera forskning till 

populationen i stort krävs kvantitativa undersökningar i större omfattning, eftersom svars-

frekvensen i den aktuella studien var låg. Det behövs även mer forskning kring hur hälso- och 

sjukvårdspersonal ser på och arbetar med övervikt och fetma hos barn. Forskning saknas 

främst på nationell nivå.  
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Enkät till sjuksköterskor på Barnavårdscentralen 
 

Bakgrund 
1. Kön 

�   Man     �     Kvinna 

 

2. Ålder:   _______år 

 

3. På vilken ort och enhet arbetar Du? 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Hur många års yrkeserfarenhet har Du inom ditt nuvarande yrke? 

�  < 2 år          �  2-7 år  �  8-15 år  �  > 15 år 

 

Utbildning 

 

5. Vilken vidareutbildning har Du? 

�  Distriktssköterska (vidareutbildning inom öppen hälso- sjukvård för både barn och vuxna) 

�  Barnsjuksköterska (vidareutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar) 

�  Endast grundutbildning, sjuksköterska 

�  Annan utbildning. Ange vilken:____________________________ 

 

6. Hur upplever Du din utbildning i förhållande till ditt nuvarande yrke? Nämn minst 

en positiv och en negativ aspekt. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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7. Inom vilket område skulle Du vilja ha kompetensutveckling? 

�  Kost och näringslära  

�  Fysisk aktivitet 

�  Rådgivning och samtalsmetodik 

�  BMI och tillväxtkurvan 

�  Har inte funderat på kompetensutveckling 

�  Annat: ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

8. Var inhämtar Du information för att utvecklas inom din profession? (Flera 

alternativ kan väljas) 

�  Tidningar / TV 

�  Vetenskaplig tidskrift 

�  Kollegor 

�  Kurser/Föreläsningar 

�  Produktinformation 

� Annat:____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Känner Du dig trygg i rollen som rådgivare? 

 

�  Ja  �  Nej 

 

Om Du svarade nej, vilken kompetens känner Du att Du saknar? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

10.  Påverkar stress dina arbetsuppgifter? 
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�   �  �  � 

 Så gott som                    Ibland                                  Ofta                Så gott som  

  aldrig                        dagligen 

 

Övervikt och fetma 
11. Hur ofta diskuterar Du övervikt och fetma med föräldrar som kommer till BVC? 

 

�   �  �  � 

  Så gott som                    Ibland                                  Ofta                Så gott som  

  aldrig                                                                                                            alltid 

 

12.  Upplever Du svårigheter i att diskutera fetma och övervikt med föräldrarna? 

 

�  Ja  �  Nej 

 

Om du svarat Ja på föregående fråga, kryssa i de hinder Du upplever: 

�  Otillräcklig kunskap om preventiva åtgärder mot fetma och övervikt 

�  Osäkerhet i samtalsmetodik 

�  Bristande tilltro till föräldrarnas motivation och följsamhet 

�  Tidsbrist 

�  Känsligt ämne 

�  Känner att det inte ligger under mitt ansvar 

� Annat:___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

13.  Hur upplever Du fetma och övervikt hos barn? 
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�   �  �  � 

Inget problem            Litet problem                     Stort problem                Mycket stort problem 

 

Motivera ditt svar: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

14.  Har Du gjort något för att åtgärda problemet fetma/övervikt hos barn? 

 

�  Ja  �  Nej 

 

Om Du svarade ja ovan, hur gick åtgärderna till? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

15.  Hur uppskattar Du din kompetens inom följande områden? 

Förmåga till att samarbeta med övriga kollegor 
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Låg      Hög 

1  2  3  4 
�  �  �  �  

 

 

Samtalsmetodik 

Låg      Hög 

1  2  3  4 
�  �  �  �  

 

 

Användandet av tillväxtkurvan  

Låg      Hög  

1  2  3  4 
�  �  �  � 

 

 

Näringslära 

Låg       Hög 

1  2  3  4 
�  �  �  �  

 

 

Barn och fysisk aktivitet 

Låg      Hög 

1  2  3  4 
�  �  �  �  

 

 

 

 

Gruppledare för föräldragrupper 

Låg      Hög 

1  2  3  4 
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�  �  �  �  

 

Konsekvenser av fetma 

Låg       Hög 

1  2  3  4 
�  �  �  �  

 

Kryssa i det påstående som bäst överensstämmer med Din uppfattning. 

16. Övervikt hos barn behöver åtgärdas 

 

Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer  

inte  delvis  bra  mycket 

alls      bra 

�  �  �  �  

 

17. Överviktiga barn växer ofta ur sin övervikt 
 

Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer  

inte  delvis  bra  mycket 

alls      bra 

�  �  �  �  

 

18. Övervikt hos barn är viktigare att behandla än övervikt hos vuxna 

 

Stämmer  Stämmer  Stämmer  Stämmer  

inte  delvis  bra  mycket 

alls      bra 

�  �  �  �  

 

19. Övriga synpunkter och kommentarer 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för er medverkan!! 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbrev till sjuksköterskor på barnavårdscentraler i Landstinget Halland 
 
Vi är tre studenter från Högskolan i Halmstad som läser tredje året på idrottsvetenskapligt 
program med inriktning folkhälsovetenskap. 
 



  Bilaga 2    

 

Denna enkät är en ett led i ett större projekt i Halland för att utveckla barnahälsovården. 
Studien ska resultera i en C-uppsats med förhoppning att kunna bidra till en positiv utveckling 
för barnhälsovården. Detta sker under handledning av lektor Gun Paulsson. 
 
Genom denna enkät vill vi titta närmre på BVC- personals arbete kring barnfetma.  
 
Vi är tacksamma om Ni besvarar enkäten snarast då den ska vara oss tillhanda senast 2/11. 
Det är av stor vikt för oss att ni besvarar alla frågor så utförligt och sanningsenligt som 
möjligt. Alla svar är betydelsefulla. 
 
Den ifyllda enkäten skickas med internpost till barnhälsovårdsassistent Solgerd Carlsson. Ditt 
deltagande är frivilligt och du kan avbryta Ditt medverkande när som helst utan att ange orsak 
till detta. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt i enlighet med sekretesslagen. Vi 
kommer att sortera bort Ert samtycke till medverkan omgående och allt material kommer 
därefter förvaras i inlåst utrymme.   
 
Vid frågor eller synpunkter kring enkäten vänligen kontakta: 
 
Anna Badh    
Tel: 073-0546440 
annabadh@yahoo.se    
Maria Berglund 
Tel: 073-5747291 
 
Sandra Karlsson  

Handledare: 
Lektor Gun Paulsson 
Högskolan i Halmstad 
301 85 Halmstad 
Tel: 035-167637 
gun.paulsson@hos.hh.se 
 

Tel: 073-8214922 
 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  
Jag har informerats om studien syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och handhas. 
Jag har dessutom fått tillfälle att ställa frågor, samt fått dem besvarade. Jag är medveten om 
att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta studien utan att ange 
orsak till detta.  
Jag samtycker härmed till att medverka i enkätstudien om BVC-personals arbete kring 
barnfetma. 
 
Ort, datum:_____________________________________________________  
 
Underskrift: ____________________________________________________ 
 
Namnförtydligande:_______________________________________________ 
 
 
 
 


