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Nyckelord                  distriktssköterska, förskolebarn, prevention, övervikt/fetma 
 
Sammanfattning       Övervikt och fetma hos barn är ett stort och accelererande problem i  
                                    västvärlden. Riskfaktorerna för övervikt och fetma är kända och   
                                    väldokumenterade. Fokus bör ligga på det preventiva arbetet för att  
                                    förhindra övervikt och fetma hos förskolebarn. Syftet med studien var  
                                    att belysa distriktssköterskans roll i hälsofrämjande arbete för att    
                                    förhindra övervikt och fetma hos förskolebarn. Studien genomfördes  
                                    som en litteraturstudie.Det befanns vara viktigt att           
                                    distriktssköterskan beaktade föräldrarnas syn på barnets vikt för att  
                                    kunna stödja dem utifrån deras förutsättningar. Föräldrarna ansågs  
                                    ha en viktig roll i att ge sina barn hälsosamma vanor.   
                                    Distriktssköterskans attityd påverkade bemötandet av de överviktiga.  
                                    Yrkeserfarenhet och utbildning inom området var viktiga faktorer som  
                                    gjorde att distriktssköterskan kunde lyckas med prevention av övervikt   
                                    och fetma hos barn. Det som begränsade effekten av 
                                    distriktssköterskans preventiva arbete var framför allt tidsbrist och  
                                    föräldrarnas engagemang och attityd. Personal inom primärvården bör  
                                    vara ledande och samordna hälsofrämjande åtgärder för att förebygga  
                                    barnövervikt. Distriktssköterskan har en unik roll att kunna påverka  
                                    föräldrarna tidigt i barnens liv genom deras regelbundna och upprepade 
                                    besök på barnavårdscentralen under småbarnsåren. En förutsättning för   
                                    ett bra preventivt arbete av distriktssköterskan är utbildning och att  
                                    medvetandegöra sina egna  attityder angående övervikt. Det krävs mer  
                                    forskning för att stödja och utveckla riktlinjer för att förhindra övervikt  
                                    hos barn.                                   
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Abstract                     Overweight and obesity in children is an extensive and accelerating  
                                    problem in the western world.  The risk factors for overweight are well- 
                                    known and well-documented. Focus should lie in the prophylactic work  
                                    in order to prevent overweight and obesity in preschool children. 
                                    The aim of our study has been to highlight the role of the district 
                                    nurse in her/his work to prevent overweight and obesity in preschool  
                                    children. The study was carried out through studies as a literature  
                                    review.  In order to support the parents and taking their circumstances  
                                    and conditions into consideration, it was considered very important that  
                                    the district nurse paid attention to the view of the parents on the weight  
                                    of their child. Parents were considered to have an important role in  
                                    giving their children healthy eating habits. The attitude of the district  
                                    nurse was relevant as to how she/he treated the overweight and how  
                                    she/he tackled the preventive work. Professional practice and training   
                                    within the field were important factors in making the district nurse  
                                    succeed in her/his work to prevent overweight and obesity in children.  
                                    Lack of time and lack of parental commitment and attitude were the  
                                    main reasons for limiting the district nurse in her work to prevent  
                                    overweight and obesity in children. Personnel within the primary care  
                                    should supervise and coordinate health promoting measures in order to  
                                    prevent overweight and obesity in children. The district nurse plays a  
                                    unique part in influencing the parents very early on in their children’s   
                                    life by arranging regular and repeated visits to the child welfare center.  
                                    The basis for a successful work by the district nurse is training and the  
                                    fact that she is made aware of her own attitudes towards overweight.   
                                    More research is imperative to support and develop guidelines for  
                                    preventing overweight and obesity in children. 
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Inledning 
 
Förekomsten av övervikt och fetma hos barn och ungdomar är ett ökande problem i hela 
västvärlden. En femtedel av barnen i Europa är överviktiga och en tredjedel av dessa lider av 
fetma (Perlhagen, Flodmark & Hernell, 2007). I Sverige har utvecklingen nått sådana 
proportioner att det framstår som ett av vår tids största folkhälsoproblem (Statens Beredning 
för Medicinsk Utvärdering [SBU], 2002). 
 
Tre av nio miljoner svenskar är överviktiga eller feta enligt Nordiska Ministerrådet (2006). 
Det finns dubbelt så många överviktiga barn som för tjugo år sedan och det har även noterats 
en ökande andel barn med fetma inom förskolan (SBU, 2002). Utvecklingen är alarmerande 
och det finns inget som tyder på att situationen håller på att stabiliseras (Lindberg & 
Lagerkrantz, 2007). Barn med fetma utvecklar sällan sjukdomar under barndomen men 
förändringarna leder ofta till sjuklighet under vuxenåren då de löper ökad risk att drabbas av 
typ-2 diabetes, högt blodtryck, sömnstörningar, psykosociala problem och risk för för tidig 
död. Fetma kan leda till psykiska konsekvenser hos barn och ungdomar, som t.ex. försämrad 
livskvalitet (Flodmark, Lissau & Pietrobelli, 2005; Lindroos & Rössner, 2007).   
 
Under småbarnsåren har föräldrarna ett stort inflytande över sina barn och kan kontrollera 
vilken mat som ska finnas i hemmet. Det är föräldrarna som kan se till att hälsosam mat äts på 
regelbundna tider. Barnets motions- och rörelsevanor påverkas också av familjens vanor och 
uppmuntran (Nowicka & Flodmark, 2006). Vuxna överlag har ett mycket stort inflytande över 
barn och genom tålamod kan de vara bra förebilder och ta ansvar för att barnen förstår vad 
som är en hälsosam livsstil. Det går inte att ge ett barn ansvaret att förändra en livsstil utan det 
är i första hand föräldrarnas ansvar. (Nowicka & Flodmark, 2006; MacKenzie, 2007; Small, 
Anderson & Mazurek-Melnuk, 2007). Det är betydligt enklare att grundlägga en god livsstil i 
barndomen än att göra livsstilsförändringar i vuxen ålder (Nowicka & Flodmark, 2006). 
 
Perlhagen et al. (2007) menar att verksamma inom hälso- och sjukvården måste ta en del av 
ansvaret och tidigt bedriva preventivt arbete. Det kommer inte att räcka med enbart 
förebyggande åtgärder utan det krävs även satsningar på att öka kunskapen när det gäller 
behandling för barn med övervikt och fetma och efterföljande medicinska komplikationer. 
Barnhälsovården står för den information som har störst påverkan på föräldrarnas val av mat 
och dryck. Distriktssköterskan har en viktig roll i att stödja familjen till att lägga grund för bra 
kost- och motionsvanor, ge tips och råd runt dessa frågor samt informera om riskerna med 
övervikt och fetma (Small et al., 2007). Det kan därför vara viktigt att belysa 
distriktssköterskans hälsofrämjande roll för att förhindra övervikt och fetma hos barn. 
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Bakgrund 
 
Det finns många olika faktorer som påverkar utvecklingen av övervikt och fetma. Det har 
framkommit att individens arvsanlag, den sociala situationen, beteendemässiga och kulturella 
faktorer samverkar på olika sätt och leder till övervikt och fetma (SBU, 2002).  
 
Cirka 98 procent av alla överviktiga barn har en typ av fetma som i litteraturen benämns 
primär fetma, vilken inte har någon medicinsk orsak och inte behöver någon medicinsk 
behandling. De övriga två procenten med fetma har en sekundär fetma, som orsakas av 
endokrina sjukdomar till exempel Cushings syndrom och hypotyreos. Innan behandling av 
primär fetma påbörjas måste eventuella sjukdomar uteslutas (Nowicka & Flodmark, 2006). 
 
För att fetma ska utvecklas krävs en kombination av genetik och omgivningsfaktorer 
(Lindberg & Lagerkrantz, 2007). Ökad tillgänglighet av energi- och fettrik kost i kombination 
med minskad fysisk aktivitet bidrar till att allt fler utvecklar fetma (SBU, 2002; Lindberg & 
Lagerkrantz, 2007). Övervikt och fetma kan naturligtvis utvecklas utan att det genetiska 
anlaget finns men då krävs oftast en kombination av en låg grad av fysisk aktivitet och ett 
stort matintag (Nowicka & Flodmark, 2006). 
 
Övervikt och fetma definieras oftast med hjälp av Body Mass Index (BMI). BMI innebär 
vikten i kilo delat med längden i meter i kvadrat och bygger således på förhållandet mellan 
längd och vikt. Normalvärdet ligger mellan 18.5-24,9. Övervikt betecknar ett BMI mellan 
25.0-29.9 och fetma utgörs av BMI > 30 (Lindroos & Rössner, 2007). BMI-värdena är 
framtagna för vuxna och går inte att överföra på barn. Dessa värden underskattar graden av 
övervikt hos det kortvuxna barnet och överskattar övervikten hos långa barn (SBU, 2002). För 
barn används ålders- och könsspecifika gränsvärden för åldrarna 2-18 år så kallat iso-BMI. 
Den svenska versionen av den internationella definitionen är att iso-BMI över 25 definieras 
som övervikt och iso-BMI över 30 definieras som fetma (Nowicka & Flodmark, 2006). BMI 
och iso-BMI är inget exakt mått på övervikt och fetma och säger inget om hur kroppsfettet är 
fördelat eller om relationen mellan fett och muskler hos individen (Lindroos & Rössner, 
2007). 
 
I regeringens proposition (2002/03:35), Mål för folkhälsa, framhålls vikten av att alla i 
Sverige ska ha tillgång till korrekt information om sambandet mellan matvanor, fysisk 
aktivitet och hälsa. För att grundlägga ett hälsosamt beteende hos barn på lång sikt är 
prevention den viktigaste insatsen (MacKenzie, 2007). Det är av värde att tidigt identifiera de 
barn som löper risk att utveckla övervikt och fetma samt sätta in åtgärder tidigt i livet 
(Lindberg & Lagerkrantz, 2007). Enligt en undersökning från 2005 som omfattar Europa  
ligger svenska barn på en elfte plats vad gäller antal feta och överviktiga barn. De danska 
barnen återfinns på plats 20 och barn som bor i Medelhavsländerna ligger högst på listan 
(Nordiska ministerrådet, 2006).  
 
För föräldrarna kan det kännas som en stressfaktor att skapa och bibehålla hälsosamma 
kostvanor och öka den fysiska aktiviteten för barnen. Detta i kombination med ett hektiskt 
vardagsliv gör att föräldrarna sätts på prov (Harper, 2006). Samhället har ett högt och stressigt 
tempo. Det är ont om tid för föräldrar att laga näringsriktig kost och denna ersätts ofta med 
snabblagad energität mat. Många nyblivna föräldrar är dessutom ensamma i föräldrarollen 
utan stöd från anhöriga. En fjärdedel av svenska barns energiintag kommer från godis, läsk, 
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snacks och bakverk enligt Livsmedelsverkets kostundersökning Riksmaten-barn 2003 
(Nordiska ministerrådet, 2006). 
 
Ärftlighet 
 
Våra arvsanlag har stor betydelse för risken att utveckla övervikt och fetma. Här är det viktigt 
att inse att fetma inte handlar om dålig karaktär utan att suget efter mat är ärftligt betingat. 
Genetiken i kombination med vår livsstil i väst medför en ökad förekomst av fetma. Ett 
enormt utbud av mat och dryck i stora förpackningar och reklamerbjudanden försvårar ett 
sunt leverne (Lindroos & Rössner, 2007). En riskfaktor för övervikt och fetma är om en eller 
båda föräldrarna har övervikt (Martin & Ferris, 2007; Toschke, Beyerlein & von Kries, 2005). 
I en fransk studie påvisades att det var större risk att utveckla övervikt vid fyra års ålder om 
någon närstående var överviktig (Jouret et al., 2007). Ärftliga faktorer står för 20-50 % av all 
övervikt. Det förklarar att viktuppgången växlar mellan olika individer i en familj trots att de 
till stor del äter likvärdig kost (Nowicka & Flodmark, 2006). Det är därför viktigt att notera 
föräldrarnas vikt och längd i barnens journal i relation till ärftlighetens roll i utveckling av 
övervikt och fetma (MacKenzie, 2007; Nowicka & Flodmark, 2006).  
 
Kostvanor 
 
Felaktigt sammansatt kost innebär att energiinnehållet är för stort med för mycket socker och 
mättat fett och för lite av frukt och grönsaker (Lindroos & Rössner, 2007).  
 
Undersökningar som gjorts under senare år visar på försämrade kostvanor hos barn. Barn och 
ungdomar äter ofta på oregelbundna tider, med färre huvudmål och fler mellanmål, samtidigt 
som maten innehåller mycket socker och mättat fett. Oregelbundna måltider, få huvudmål och 
ökad konsumtion av energirik kost är väsentliga riskfaktorer för övervikt och fetma (SBU, 
2002; Alin-Åkerman et al., 2007). 
 
Barns konsumtion av läsk och söta drycker har ökat avsevärt de senaste åren och utgör en av 
riskfaktorerna till övervikt och fetma (Dubois, Farmer, Girard & Peterson, 2007). Enligt en 
undersökning av Livsmedelsverket 2005 drack fyraåringar läsk en gång i veckan och skolbarn 
läsk 2 gånger i veckan (Nordiska ministerrådet, 2006). Det som barnet dricker ingår också 
som en del av matvanorna vilket ofta glöms bort (Nowicka & Flodmark, 2006). En tes är att 
söta drycker sätter igång belöningssystemet i hjärnan, dämpar aptitregleringen och kan ge ett 
för stort energiintag. De söta dryckerna, som ofta dricks mellan måltiderna, ger ingen 
mättnadskänsla och därmed ingen minskning av energiintaget vid måltiderna vilket leder till 
ytterligare risk för övervikt (Dubois et al., 2007).  
 
Övervikt kommer ofta smygande. Det krävs endast marginella förändringar i energibalansen 
för att övervikt skall utvecklas och hälsan påverkas negativt (Lindroos & Rössner, 2007). Det 
räcker med att äta en ”extra” bulle (ca 50 kcal) i genomsnitt per dag under fem år för att 
utveckla fetma (SBU, 2002). Olika undersökningar från 2000-talet visar att barn äter alldeles 
för mycket godis, snacks, glass och bullar. Det framkom att 25 procent av de sammantagna 
kalorierna barn äter kommer från dessa livsmedel. Detta innebär också att en betydande del 
socker och mättat fett tillförs (Nordiska ministerrådet, 2006). 
 
Bra kostvanor har stor betydelse för att barns hälsa och för att utvecklingen skall bli optimal. 
En stor del av barnens totala matintag under en dag sker på förskolan och i skolan och detta 
påverkar barnens matvanor (Alin-Åkerman et al., 2007; Perlhagen et al., 2007). 
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Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att sammanställa nya rön för alla måltider i 
förskola och skola som fastställts av de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR). 
Livsmedelsverket rekommenderar en kost som består av: kolhydrater 55-60 (energi procent) 
E%, protein 10-15 E%, fett 30 E%, riklig konsumtion av frukt och grönsaker (barn 400 g), 
fullkornprodukter samt regelbunden konsumtion av fisk (Livsmedelsverket, 2007a).  
 
Fysisk aktivitet 
 
Fysisk aktivitet kan definieras som all form av kroppsrörelse som medför förhöjd 
energiförbrukning under arbetstid, fritid, träning och uteliv i skog och mark (Nowicka & 
Flodmark, 2006; Folkhälsoinstitutet, 2008). 
 
Fysisk aktivitet är en förutsättning för optimal motorisk utveckling. (Nowicka & Flodmark, 
2006; Alin-Åkerman et al., 2007). Roberts (2000) menar att förskoletiden är en period med 
snabb tillväxt och utveckling. Lek och träning ska fokuseras på de basala rörelserna så som att 
springa, balansera, hoppa, sparka, kasta och fånga. Nowicka & Flodmark (2006) hävdar att 
genom att fokusera på fysisk aktivitet hos barnet kan livsstilsförändringarna uppfattas som 
lustbetonande jämfört med kostråd som kan uppfattas som begränsande.  
 
De rekommendationer som finns angående fysisk aktivitet för barn och ungdomar är minst en 
timmes aktivitet per dag för att må bra och minst 90 minuter för att förebygga övervikt. 
Aktiviteterna kan delas upp i kortare perioder under dagen och intensiteten bör vara måttlig. 
Vidare rekommenderas att barn i förskolan inte skall sitta still mer än en timme åt gången. I 
skolan bör eleverna röra sig mer på rasterna och lektionerna bör också innehålla mer fysisk 
aktivitet (Livsmedelsverket, 2007b; Folkhälsoinstitutet, 2008; Nowicka & Flodmark, 2006). 
All fysisk aktivitet som att gå eller cykla transportsträckor, fritidsaktiviteter och 
vardagsaktiviteter som promenader med hund ska uppmuntras (Nowicka & Flodmark, 2006).  
 
Skillnader i förutsättningar för fysisk aktivitet mellan olika samhällsklasser ses inom 
idrottsvärlden. Barn och ungdomars deltagande, både inom den spontana och den 
organiserade idrotten, är starkt förknippad med sociala, ekonomiska, etniska och kulturella 
villkor. De barn som växer upp i resurssvaga områden medverkar mer sällan i anordnade 
fritidsaktiviteter än barn i resursstarka områden (Alin-Åkerman et al., 2007). Även ålder och 
kön har betydelse för hur mycket fysisk aktivitet som utövas. Pojkar är generellt mer aktiva än 
flickor i alla åldrar (Nowicka & Flodmark, 2006; Perlhagen et al., 2007). 
  
Brist på fysisk aktivitet 
 
Dagens livsstil medför mindre fysiskt krävande arbete, mer bilåkande, mindre gående och 
cykling vilket i sintur innebär att många individer blir allt mer stillasittande med lägre 
energibehov som följd. TV-tittande, Internetsurfing och tv- och dataspelandet har blivit en allt 
vanligare fritidsysselsättning för dagens barn, ungdom och vuxna (Nowicka & Flodmark, 
2006; Alin-Åkerman et al., 2007; Perlhagen et al., 2007). Lindroos & Rössner (2007) menar 
att om den fysiska aktiviteten är konsekvent låg eller om den minskar ökar risken för 
viktuppgång. 
 
Det finns studier som visar att ett ökat antal TV-timmar påverkar vikten mer än vad kost och 
motion gör. Grunden till detta skulle vara att ämnesomsättningen är mindre vid tv-tittande än 
t.ex. datorspel plus att snacks och godis ofta äts framför TV:n. TV-reklamens budskap är 
fyllda med marknadsföring av choklad, söta flingor, snabbmat osv. Reklamen kan påverka till 
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mer spontant ätande framför TV:n, men även till vad man som konsument handlar i affären 
vid nästa inköpsrunda (Nordiska Ministerrådet 2006; Nowicka & Flodmark, 2006). Flera 
undersökningar visar att TV-reklam särskilt påverkar de små konsumenterna, det vill säga 
barnen. Överstiger TV-tittandet 2 timmar per dag ger det mätbara effekter på kroppsvikten 
(Lindroos & Rössner, 2007). Amerikanska barnläkarsällskapet rekommenderar att barn under 
2 år inte skall se på TV alls och dessutom en begränsning av barns sammanlagda mediatid till 
2 timmar om dagen (Dennison, Erb & Jenkins, 2002). 
 
Sociala skillnader 
 
Utbredningen av övervikt är vanligare i socioekonomiskt svaga grupper. En jämförelse i 
Stockholms län visar att övervikt är 5-6 gånger vanligare i de mindre välbärgade delarna av 
staden (Livsmedelsverket, 2007c). Övervikt och fetma är generellt betydligt vanligare hos 
arbetare och lågutbildade i jämförelse med bland tjänstemän och högutbildade (Flodmark et 
al., 2005; Toschke et al., 2005). I ett flertal studier utförda i Europa har ett klart samband 
mellan överviktiga barn och föräldrarnas utbildning och/eller inkomst uppvisats (Lissner, 
Johansson, Qvist, Rossner & Wolk, 2000). En otrygg utomhusmiljö som finns speciellt i 
låginkomstområden kan leda till ett mindre antal utomhusaktiviteter och därmed en ökad risk 
för övervikt. Förekomsten av övervikt är högst hos de grupper som har sämre ekonomiska 
möjligheter och hos minoriteter (Harper, 2006). Ekblom, Oddsson & Ekblom (2004) menar 
att barn på landsbygden eller i mindre städer tenderar till att vara överviktiga i större 
utsträckning än barn i storstäder.  
 
Konsekvenser av övervikt och fetma 
 
I ett folkhälsoperspektiv orsakar övervikt och fetma många olika hälsorisker från specifika 
sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, till generell ohälsa, belastningsskador, försämrad 
livskvalité och en för tidig död (Flodmark et al., 2005). 
 
En svensk uppföljningstudie som spänner över 40 år tyder på att överviktiga och feta barn 
löper större risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, mag- tarmproblem och 
ortopediska problem än normalviktiga barn (Mossberg, 1989). Övervikt hos barn yngre än tre 
år medför inte så hög risk för fortsatt övervikt. Däremot är sambandet mellan övervikt hos 
barn från sju år och uppåt och övervikt i vuxen ålder starkt (Small et al., 2007; Nowicka & 
Flodmark, 2006). 
 
Övervikt och fetma innebär inte bara kroppsliga hälsorisker och medicinska problem hos barn 
och ungdomar. Ett stort antal undersökningar visar ett starkt samband mellan övervikt och 
psykosocial ohälsa (Nowicka & Flodmark, 2006; Flodmark, 2005). Det har visat sig att barn 
med fetma har lägre självförtroende och högre frekvens av social fobi och ångest än 
normalviktiga barn (Wardle & Cooke, 2005; Vila et al., 2004). Problemen verkar öka med 
åldern och flickor är speciellt känsliga (Wardle & Cooke, 2005). Enligt SBU-rapporten (2002) 
framkom det i en undersökning att många överviktiga barn blev retade för sin vikt, vilket i sin 
tur gav en svagare självbild. I en litteraturstudie fann Flodmark (2005) att den hälsorelaterade 
livskvalitén hos feta barn var jämförbar med barn som fått diagnosen cancer.  
 
En annan konsekvens av övervikt och fetma, förutom den enskildes fysiska och psykiska 
ohälsa, är de betydande ekonomiska konsekvenserna. De direkta kostnaderna i Sverige 2002 
för fetmarelaterade sjukdomar var tre miljarder kronor (SBU, 2002). De indirekta 
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kostnaderna, bl.a. sjukskrivningar och förtidspensioneringar, tillkommer och är tre till fyra 
gånger större än de direkta kostnaderna (Persson & Ödegaard, 2005).  
 
Sammanfattningsvis är riskfaktorerna för ökad utveckling av övervikt och fetma hos barn och 
ungdomar en kombination av ökad tillgänglighet av energirik mat, brist på kunskap om 
matens betydelse och sammansättning, minskad spontan och planerad fysisk aktivitet och för 
mycket skärmtid (TV, dator osv.) (Lindberg & Lagerkrantz, 2007; Nowicka & Flodmark, 
2006). 
 
Distriktssköterskans roll 
 
Distriktssköterskan har en viktig roll i det hälsofrämjande arbetet vad gäller att förebygga 
utvecklingen av övervikt och fetma. Hälsofrämjande arbete innebär att stödja och stärka det 
som gör att den enskilde människan mår väl, d.v.s. ett fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande. Syftet med ett hälsofrämjande arbete är att människan utifrån sina egna 
förutsättningar ges möjlighet att kontrollera sin egen hälsoutveckling, förebygga sjukdom och 
öka livskvalitén (Ewles & Simnett, 2005). 
 
Orems omvårdnadsteori 
 
 Distriktssköterskan kan stödja sitt arbete på Dorothea Orems omvårdnadsteori som utgår från 
att människan kan göra egna val och ta ansvar för sin egen hälsa och sitt välbefinnande, det 
vill säga egenvård (Kirkevold, 2000). 
 
Teorin grundar sig på tre centrala begrepp som är beroende av varandra:  
 
Egenvård 
Detta begrepp är själva kärnan i teorin och utgår från att varje individ kan utföra egenvård 
efter sina förutsättningar.  
 
Egenvårdsbrist 
När förmågan till egenvård inte räcker till och individen behöver professionell omvårdnad 
betecknas det som egenvårdsbrist. 
 
Omvårdnadssystem 
Omvårdnadssystemet kompenserar individen för glappet mellan egenvården och 
egenvårdsbristen (Rooke, 2000). Enligt Orem finns tre olika omvårdnadssystem: fullständigt 
kompenserande, delvis kompenserande och stödjande/undervisande (Kirkevold, 2000). Det 
stödjande och undervisande systemet handlar om att aktivt vägleda, ge stöd, undervisa och se 
till att den omgivande miljön underlättar utveckling (Rooke, 2000).   
 
Genom distriktssköterskans hälsofrämjande arbete kan människan själv öka kontrollen över 
sin hälsa och bibehålla eller förbättra den fysiskt, psykiskt och socialt (Pellmer & Wramner, 
2001). Föräldrarna har stort inflytande över barnets livssituation och distriktssköterskan kan 
informera och stödja familjen till en hälsosam livsstil (MacKenzie, 2007; Small et al., 2007). 
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Syfte 
 
Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans roll i det hälsofrämjande arbetet för att 
förhindra övervikt och fetma hos förskolebarn. 
 
Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie där aktuell forskning som var relevant för 
området bearbetades på ett systematiskt sätt (Friberg, 2006).   
 
Datainsamling 
 
Författarna har konsulterat en bibliotekarie vid högskolebiblioteket i Halmstad i ett inledande 
skede av litteratursökningen. Sökorden var distrikssköterska, hälsofrämjande, barn och 
övervikt/fetma. Lämpliga MeSH- termer söktes med hjälp av SweMed. Utifrån dessa sökord 
gjordes sökningar i databaserna SweMed, PubMed och CINAHL. Sökningen i SweMed gav 
inget resultat som svarade mot studiens syfte. I PubMed användes kombinationen av MeSH- 
termer: “obesity prevention”, “primary health care” och “community health care”. För att 
finna artiklar baserade på svenska förhållanden gjordes en fritextsökning med orden: ”health 
promotion” och ”district nurse*”. Ytterligare en fritextsökning med kombinationen av 
”parents”, ”prevention” och ”obesity” gjordes för att komplettera sökningen. I CINAHL 
framkom kombinationen av Thesaurus: ”community health nursing” och ”obesity” med 
inklusionskrite ”research article”. Den manuella sökningen var en artikel från en länk till en 
tidigare funnen artikel. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade med 
abstrakt, vara engelskspråkliga och åldersgruppen ”preschool child: 2-5 years”. 
Exklusionskriterierna var alla artiklar äldre än 10 år, att de saknade abstrakt och att artiklarna  
inte motsvarade studiens syfte som t.ex. behandling av övervikt och övervikt på grund av 
sjukdom. Sökningarna gjordes under veckorna 13-14, 2008.  
 
 
 
Sökhistoria                                                                                            Tabell 1 
 
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Genom-
lästa  
Abstract 

Urval 1 Urval 2 
Valda  
Artiklar

SweMed 080326 Distriktssköt$
Övervikt$ 
Hälsofrämj$ 
Barn$ 

0    

SweMed 080326 Distriktssköt$
Barn$ 

35 35 0 0 

PubMed 080326 Obesity 
prevention 
AND  
(primary 
health care 
OR 

113 113 12 2 
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community 
health care) 

PubMed 080326 Health 
promotion, 
district 
nurse* 

2 2 1 1 

PubMed 080406 Parents AND 
prevention 
AND obesity 

119 28 7 2 

CINAHL 080326 Community 
health 
nursing AND 
Obesity 

13 13 4 4 

Manuell 
Sökning 

080326  1 1 1 1 

 
 
Databearbetning 
 
Slutresultatet av sökningen blev 10 vetenskapliga artiklar. Artiklarna lästes igenom noggrant 
utifrån litteraturstudiens syfte. En sammanställning gjordes av samtliga artiklar för att få en 
översikt av materialet. Därefter analyserades och diskuterades tre relevanta kategorier fram: 
distriktssköterskans roll inom barnhälsovården (BVC), interventioner för föräldrastöd och 
begränsningar i preventionsarbetet. Artiklarna granskades enligt Willman, Stoltz & 
Bahtsevanis (2006) kvalitetsbedömning för kvalitativa och kvantitativa studier. Här används 
kategorierna: bra, medel och dålig för att bedöma artiklarnas kvalitet. Sex studier var 
kvantitativa och fyra var kvalitativa. Artikelöversikten redovisas i tabellform se Bilaga 1. 
  
Resultat 
 
Distriktssköterskans roll inom BVC 
 
Horodynski & Stommel (2005) menade att distriktssköterskan inom barnhälsovården har en 
nyckelroll i att påverka föräldrarnas beteende genom regelbundna och upprepade besök på 
BVC under småbarnsåren eftersom föräldrarna ansågs ha en viktig roll i att ge sina barn 
hälsosamma vanor. Det beskrevs som väsentligt att föräldrarna gavs uppmuntran, riktlinjer 
och förslag som kunde individrelateras utifrån föräldrarnas behov och deras barns specifika 
situation. Mayers & Vargas (2000) fann att det var viktigt att ta fram individanpassad och 
kulturellt anpassad information utifrån familjens behov och förutsättningar. Det ansågs vidare 
att distriktssköterskan skulle ta reda på föräldrarnas baskunskaper angående nutrition och 
hälsosam kroppsvikt innan ett realistiskt program kan arbetas fram. Det kunde vara svårt att 
uppnå förändring om inte personalen först tog reda på och uppmuntrade föräldrarna att berätta 
om sina tankar och inställning till livsstilsfaktorer. Horodynski & Stommel (2005) pekade på 
betydelsen av att erbjuda föräldrarna olika alternativ och flexibilitet i fastställandet av vilket 
stöd de behövde utifrån sina förutsättningar.   
 
Mayers & Vargas (2000) visade att hälften av föräldrarna till överviktiga barn inte upplevde 
att deras barn var överviktiga. Larsen, Mandleco, Williams & Tiedeman (2006) uttryckte det 
på följande sätt”many parents believe a shubby child is healthy while a thin child is sick” 
(s.76). Mayers & Vargas (2000) menade att det var viktigt att distriktssköterskan beaktade 
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föräldrarnas syn på barnets vikt för att kunna stödja dem utifrån deras synsätt. Enligt studien 
accepterade få föräldrar att deras barn var överviktiga och förnekade därmed att de hade 
problem att tackla barnets matintag. 
 
Enligt en studie av Larsen et al. (2006) fanns det tydligt utarbetade riktlinjer för prevention av 
barnövervikt för distriktssköterskorna som deltog i studien. Riktlinjerna följdes av  73 % av 
deltagarna. Distriktssköterskor med fler års erfarenhet tenderade att arbeta mer aktivt med 
preventionsarbete än kollegor med liten yrkeserfarenhet samt rekommenderade oftare fysisk 
aktivitet som en viktig del i att motverka övervikt. Distriktssköterskorna hade en viktig 
uppgift i att hjälpa familjen att utveckla hälsosamma kost- och motionsvanor. 
 
Flynn et al. (2005) fann att distriktssköterskor som fått specifik utbildning om mätinstrument, 
tillväxtkurvor och rådgivning om hälsofrämjande livsstil kände sig tryggare i sin yrkesroll. 
Distriktssköterskorna upplevde att de utifrån riktlinjerna som arbetats fram kunde ge 
tillfredställande råd eller hänvisa vidare till berörd läkare eller annan specialist t.ex.dietist. 
Larsen et al. (2006) beskrev att de resurser som distriktssköterskorna använde sig av i 
preventionsarbetet var vetenskapliga artiklar och webbadresser. 
 
Nader et al. (2006) hävdade att både distriktssköterskan och föräldrarna måsta vara mer 
vaksamma på tidiga tecken till begynnande övervikt hos barnet. De fann att barn med ett BMI 
som gränsade till övervikt hade mycket större risk att utveckla övervikt i vuxen ålder jämfört 
med barn med normalt BMI. Harvey O`Brien, Holubkov & Cohen Reis (2004) hävdade att 
det var viktigt att tidigt identifiera övervikt för att kunna hantera den. Nader et al. (2006) 
efterlyste även mer uppmärksamhet på tidiga tecken till övervikt och kopplingen mellan 
etnisk tillhörighet, föräldrars och syskons vikt och omgivande faktorer som vanor i familjen 
och social tillhörighet. 
 
Interventioner för föräldrastöd 
 
Petersson, Petersson & Håkansson (2003) beskrev att ett mål som föräldrautbildningen hade 
var att nå alla föräldrar av bägge könen och att tillgodose olika invandrargruppers behov. Det 
var av stor betydelse att föräldrautbildningen gav något till nästan alla. Medelklassen var de 
som i största grad attraherades av föräldrautbildningen och det var också medelklassen som 
borde ha de bästa förutsättningarna att handskas med problemen. 
 
Petersson et al. (2003) fann att den största anledningen för både mammor och pappor att delta 
i föräldrautbildningen var att de var förstagångsföräldrar. Ett av de största problemen med 
utbildningarna var det låga deltagandet. Föräldrar ansågs behöva kunskap och trygghet i sin 
föräldraroll särskilt i dagens samhälle med snabba rollförändringar och ibland otillräckliga 
sociala nätverk. Ett brådskande behov av att ge familjer med särskilda behov t.ex. 
invandrarfamiljer och svaga socioekonomiska grupper mer uppmärksamhet beskrevs. Myers 
& Vargas (2000) menade vidare att föräldrar skall uppmuntras till gränssättning t.ex. gällande 
kostvanor och fysiska aktiviteter samt att integrera rörelse i det dagliga livet och ge stöd och 
förslag på hälsosam kost. Horodynsky & Stommel (2005) menade att distriktssköterskan kan 
uppmuntra föräldrarnas egen förmåga att ge sina barn hälsosamma vanor. Distriktssköterskan 
ansågs också ha möjlighet att återinföra och/eller rätta till information som missuppfattats 
och/eller dåliga vanor.  
 
För att förhindra övervikt och fetma hos barn i ett låginkomstområde utvecklades ett 
interventionsprogram i USA som var riktat till föräldrar (McGarvey et al., 2004). 
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Interventionen syftade till att främja sex utvalda beteenden: ökad fysisk aktivitet, uppsikt över 
måltiderna, begränsa TV-tittandet, att dricka vatten istället för söta drycker, äta 5 
frukter/grönsaker om dagen och öka familjeaktiviteterna. Det framkom att det fungerade att 
påverka föräldrarnas beteende för att främja hälsosam kost och fysisk aktivitet genom att följa 
riktlinjer om kost och motion. Resultat av interventionen blev att föräldrarna oftare lekte 
aktiva lekar med sina barn, erbjöd barnen vatten oftare i stället för söta drycker och använde 
allmänna aktivitetscentra mer jämfört med kontrollgruppen. Horodynski & Stommel (2005) 
fann i en intervention att föräldrarnas självförtroende i samband med att ge sina barn bra 
kostvanor hade förbättrats. Alla deltagarna menade att de lärt sig något nytt och hade 
förändrat sitt beteende utifrån inhämtade kunskaper t.ex. information om storleken på 
barnportioner.  
 
Flynn et al. (2005) beskrev en studie där distriktssköterskor genomförde en intervention bland 
föräldrar för att främja en hälsosam livsstil hos barnen. Detta gjordes genom att åskådliggöra 
tillväxtkurvan och genom muntlig och skriftlig information om hälsosam kost och fysisk 
aktivitet. Majoriteten (90 %) av föräldrarna kände sig tillfredställda med den information de 
erhållit och kände att de hade kunskapen att ge sina barn en hälsosam uppväxt – oavsett 
vilken vikt barnen hade. Horodynski & Stommel (2005) fann att ökad kunskap inte 
nödvändigtvis ledde till ökat hälsosamt beteende. Interventioner skulle även innehålla 
beteendeförändringar för att stärka ny kunskap och minska frekvensen av invanda beteenden 
som hämmar utvecklandet av en hälsosam livsstil. Nader et al. (2006) framhöll att det endast 
krävs små förändringar i livsstilen för att förebygga övervikt och fetma. Harvey O`Brien et al. 
(2004) menade att beteendeförändringar i förskoleåldern har större chans att lyckas än i senare 
åldrar. Yngre barn kräver mindre ändringar i sin kaloribalans för att ändra sitt dagliga 
matintag. Det är lättare för små barn än för äldre att ändra på vanor eftersom några veckor 
eller månader representerar en större del av de små barnens totala livserfarenhet.  
 
Horodynski & Stommel (2005) hävdade att små barn behöver rutiner och att det är enklare för 
barnet att själv reglera sitt matintag som t.ex. portionsstorlekar, om föräldrarna regelbundet 
erbjuder hälsosam mat i en trevlig social atmosfär med begränsade störande aktiviteter som 
t.ex. TV i samband med måltiderna. 
  
Begränsningar i preventionsarbetet 
  
Petersson et al. (2003) menade att det kunde ses som ett hinder att föräldrautbildning hade en 
relativt låg prioritet i primärvården. Vidare visades att distriktssköterskor vid BVC uppgav 
tidsbrist som den största begränsande faktorn vid preventivt arbete med t.ex. föräldragrupper.  
 
Larsen et al. (2006) beskrev föräldrarnas engagemang och attityd som det största hindret för 
distriktssköterskors preventionsarbete. Det påpekades att föräldrarna inte var motiverade att 
förändra sin livsstil och om föräldrarna själva var överviktiga såg de sällan barnets övervikt. 
Andra hinder i preventionsarbetet var bristen på personal och den så kallade ”American 
lifestyle”(s.76) vilket b.la. innebär mycket TV-tittande, snabbmat och söta drycker.  
 
Brown, Stride, Psarou, Brewins & Thompson (2007) visade att en övervägande del 
distriktssköterskor inte hade någon specifik utbildning i prevention av övervikt och inte kände 
något stöd i preventionsarbetet från arbetsgivaren. Av dem som ingick i studien menade 82 % 
att det var distriktssköterskans roll att motverka övervikt och 21 % ansåg att de var effektiva 
angående prevention. Flynn et al. (2005) hävdade att personal inom primärvården bör vara 
ledande i att bedöma och samordna hälsofrämjande åtgärder för att förebygga barnövervikt. 
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Brown & Thompson (2007) menade att övervikt är ett känsligt ämne och att det generellt 
finns en negativ syn på överviktiga i samhället. Vidare fann de att distriktssköterskor tyckte 
att det var svårt att ta upp ämnet övervikt, då de kände sig obekväma med att diskutera 
situationen. Brown et al. (2007) framhöll att distriktssköterskornas uppfattning om orsaken till 
övervikt var relaterad till dess tolkning av individens eget ansvar och därmed attityden till de 
överviktiga patienterna.  
 
Distriktssköterskor med högre BMI var enligt Brown & Thompson (2007) mer kritiska och 
mer öppna för en diskussion om övervikt men kände samtidigt skuld för att de inte var en god 
förebild för patienten. Distriktssköterskor med lågt BMI var försiktigare med sin egen 
erfarenhet gentemot patienten eftersom det verkade förstärka känsligheten runt övervikt. De 
var även medvetna om att de på grund av sin vikt kunde uppfattas ha brist på empati och 
erfarenhet samt att deras kommentarer kunde ses som kritiska mot överviktiga. Brown et al. 
(2007) visade att patienter upplevde distriktssköterskan som besvärad i mötet och i 
diskussionen med överviktiga. Brown & Thompson (2007) påpekade att det var viktigt med 
ett individuellt närmande och att inte verka dömande i samband med preventionsarbete. 
 
Diskussion 
 
 Metoddiskussion 
 
Artikelsökningen gjordes i databaterna SweMed, PubMed och Cinahl relaterat till 
inriktningen mot omvårdnad och medicin. Sökorden omvandlades till MeSH- respektive 
Thesaurustermer för att optimera sökningen. Flertalet artiklar som besvarade syftet 
exkluderades då de var reviewartiklar. I SweMed återfanns inga artiklar som överensstämde 
med syftet. Däremot erhölls relevanta träffar i både PubMed och Cinahl. För att komplettera 
sökningarna gjordes två fritextsökningar samt hämtades en artikel från en länk till en tidigare 
funnen artikel. En del av artiklarna återkom i båda sökningarna vilket tyder på relevanta 
sökord. Sökningarna utmynnade i 10 artiklar varav sex var kvantitativa och fyra kvalitativa. 
Den vetenskapliga kvalitén var överlag hög då 7 av 10 artiklar bedömdes som bra och 3 som 
medel enligt Willman, Stoltz & Bahtsevanis (2006) kvalitetsbedömning. Alla artiklar som 
presenterades i resultatet  publicerades under 2000-talet och kan därmed anses som ett aktuellt 
resultat. 
 
Sökningarna begränsades till Europa och USA för att resultaten skulle kunna appliceras på 
svenska förhållanden. Övervägande delen av de valda artiklarna kom från USA och endast en 
kom från Sverige, vilket kan anses som en svaghet eftersom bl.a. sjukvårdssystemen är olika i 
olika länder. Däremot kan relationen mellan familjen och sjukvårdspersonal betraktas som 
likvärdig och det kan vara viktigt att dra nytta av de kunskaper och verktyg som redan 
arbetats fram. 
 
Distriktssköterskans akademiska utbildning och yrkesbenämning skiljer sig från land till land. 
Detta har skapade svårigheter i sammanställningen och analysen av resultatet.  
Benämningen ”distriktssköterska” har därför genomgående användes i den svenska 
översättningen. En annan svårighet vid bearbetningen av materialet var att orden ”övervikt” 
(overweight) och ”fetma” (obesity) ibland användes utan att vara kopplade till definitionen 
BMI eller iso-BMI. 
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Resultatet i litteraturstudien kan ha påverkats av tolkningen av artiklarna, vilket i sin tur kan 
ha påverkats av språkliga missförstånd relaterat till att samtliga artiklar var skrivna på 
engelska. 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa distriktssköterskans roll i det hälsofrämjande arbetet 
för att förhindra övervikt och fetma hos förskolebarn. Utifrån syftet framkom tre kategorier 
från de 10 artiklarnas resultat; distriktssköterskans roll inom BVC, interventioner för 
föräldrastöd och begränsningar i preventionsarbetet.  
 
Då artiklarna i studien granskades befanns godkännande av etisk kommitté eller nämnd 
beskrivet i sex studier (Brown et al., 2007; Brown & Thompson, 2007; Flynn et al., 2005; 
Horodynski & Stommel, 2005; Harvey O´Brien et al., 2004; Nader et al., 2006). I två av 
artiklarna beskrevs studier som följt etiska riktlinjer vid sjukhus och/eller 
utbildningsinstitution (Larsen et al., 2006; McGarvey et al., 2004). Det fanns ingen 
beskrivning av etiskt inhämtade tillstånd i två av studierna (Mayers & Vargas, 2000; Peterson 
et al., 2003). 
 
De flesta granskade artiklarna beskrev studier med hög svarsfrekvens och litet bortfall talar 
för hög trovärdighet. Storleken på undersökningsgrupperna var relevanta beroende på om 
metoden var kvantitativ eller kvalitativ, vilket kan betraktas som en styrka i litteraturstudien. 
Självrapporterad information i en studie kan anses som en begränsning då deltagarna i en 
studie kan svara på frågorna utifrån vad de tror är socialt rätt. Horodynski & Stommel (2005) 
menade att vetskapen om att deltagarna var med i en studie påverkade deras beteende i större 
utsträckning än som ett resultat av en intervention. 
 
Artiklarnas resultat beskriver betydelsen av att utgå från föräldrarnas kunskaper och 
förutsättningar för att distriktssköterskan ska lyckas i sitt preventionsarbete vad det gäller att 
förebygga övervikt och fetma hos barn i förskoleåldern. Därför känns det naturligt att utgå 
från Orems omvårdnadsteori om egenvårdssystem dvs. det stödjande/undervisande systemet. 
Distriktssköterskans roll är att stödja föräldrarna till beslut, erbjuda information och stödja en 
förändring av beteende. Distriktssköterskans vägledande roll är t.ex. att hjälpa föräldrarna att 
se för- och nackdelar med en förändring i beteendet. För att preventionsarbetet skall lyckas 
måste distriktssköterskan ta del av föräldrarnas erfarenheter, livsstil, attityder och 
egenvårdsbehov. Utifrån detta kan distriktssköterskan stödja föräldrarnas förmåga och 
kunskap relaterat till deras egenvård.  
 
Majoriteten av distriktssköterskorna ansåg (Brown et al., 2007) att det var deras roll att 
förhindra övervikt, men bara var femte menade att de var tillräckligt verksamma i 
preventionsarbetet relaterat till bl.a. brist på kunskap. Harvey O´Brien et al. (2004) fann att 
skillnaderna mellan sjukvårdspersonalens bedömning av övervikt var stora och kunde leda till 
att övervikten utvecklas till fetma innan åtgärder sattes in. Det är oerhört viktigt att 
vårdpersonalen har likvärdiga kunskaper i att tidigt uppmärksamma barn i riskzonen för 
övervikt och för att kunna utöva ett effektivt preventionsarbete. För att bedriva ett 
framgångsrikt preventionsarbete krävs goda kunskaper och enkla, tydliga samt användbara 
redskap och riktlinjer. Det fordras därför att distriktssköterskan får en gedigen utbildning i 
prevention av övervikt och fetma.  
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I resultatet framstår föräldrarnas roll som betydande i grundläggandet av en hälsosam livsstil. 
Small et al. (2007) och MacKenzie (2007) påpekar att föräldrarna har ett stort inflytande över 
barnens liv. För att lyckas i det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma krävs att hela 
familjen är involverade och intresserade av att förändra sin livsstil. Larsen et al. (2006) fann 
att avsaknaden av engagemang och motivation hos föräldrarna och barnen är ett hinder i 
preventionsarbetet.  
 
Distriktssköterskans förhållningssätt gentemot föräldrarna och barnen är angeläget.  
Föräldrar kan ha svårt att uppfatta att deras barn är överviktigt. De kan t.ex. anse att ett ”runt” 
barn är välmående. Distriktssköterskan har möjligheten att stödja familjen under barnens 
uppväxtår. Information och råd skall ske utifrån föräldrarnas förutsättningar (t.ex. sociala, 
ekonomiska) och kunskaper om hur en hälsosam livsstil ska kunna utvecklas. Det är viktigt 
att vara medveten om att förutsättningarna att ta till sig kunskap skiljer sig åt mellan olika 
individer och att behoven är olika stora.  Det är därför centralt att ta reda på vad föräldrarna 
har för uppfattning om kost och fysisk aktivitet innan prevention kan påbörjas. Petersson et al. 
(2003) framhåller att föräldraprogram är effektiva för att förhindra att problem uppstår hos 
barn. Även studier från USA och Storbritannien styrker att insatser tidigt i barnens liv ger 
goda resultat. För att förebygga övervikt och fetma krävs det att distriktssköterskan arbetar 
preventivt med barn redan i tidig ålder. Nowicka & Flodmark (2006) hävdar att det är 
betydligt enklare att starta en hälsosam livsstil under småbarnsåren än att göra förändringar i 
vuxen ålder. 
 
För att distriktssköterskan skall kunna arbeta preventivt behövs en medvetenhet om vilka 
faktorer som bidrar till övervikt och fetma. Det framkom i litteraturen att individens 
omgivningsfaktorer är bidragande orsaker till utveckling av övervikt och fetma. En betydande 
riskfaktor var enligt Toschke et al. (2005) att en eller båda föräldrarna hade övervikt eller 
fetma. Utifrån detta är det viktigt att både se till den ärftliga faktorn och 
förälderns/föräldrarnas beteende vad det gäller livsstil. Föräldrarnas matvanor inverkar stort 
på hur barnet äter. Barn har förändrat sina kost- och måltidsvanor (Alin-Åkerman et al., 2007) 
under senare år genom en mer energität kost och dryck som intas på oregelbundna tider.  
Förälderna måste ta sitt ansvar beträffande vilka kostvanor barnet får, bestämma vad som 
finns tillgängligt hemma och vilken förebild föräldrarna är för barnen. Kombination av 
felaktigt sammansatt kost och att fritiden ägnas allt mer åt stillasittande aktiviteter såsom TV, 
DVD och dataspel gör att risken för övervikt och fetma kan öka. Magnusson, Hulthén & 
Kjellgren (2005) fann att TV-tittande ofta leder till negativa beteenden som överkonsumtion 
av energitäta drycker och lite fysisk aktivitet. Nowicka & Flodmark (2006) och Lindroos & 
Rössner (2007) ansåg att bristen på fysisk aktivitet, för mycket energirik mat och den ökade 
skärmtiden ökade risken för viktuppgång. En hälsosam livsstil behöver inte innebär att hela 
kosten måste läggas om eller att speciella träningsprogram ska utföras. Det kan handla om att 
t.ex. äta nyckelhålsmärkt mat, minska konsumtionen av vissa livsmedel och leka på lekplatsen 
eller gå små promenader i grannskapet. Enkla råd om små dagliga förändringar i livsstilen kan 
ge resultat. Ju tidigare ett beteende förändras ju lättare är det att bibehålla den nya livsstilen. 
Information och råd kan ges på många olika sätt och det är angeläget att det sker på ett 
motiverande sätt och att inte hälsoarbetet är dömande. Distriktssköterskan bör därför använda 
BMI och tillväxtkurvor som arbetsredskap och inte som pekpinnar. 
 
Distriktssköterskan ska vara uppmärksam på att sociala faktorer så som utbildning och 
familjens ekonomi har betydelse för utveckling av övervikt och fetma. Magnusson et al. 
(2005) fann att svaga socioekonomiska grupper och migration var relaterade till övervikt och 
fetma. Migration gör ofta att individen ändrar sina matvanor. Människor som flyttar till 
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västvärlden ändrar ofta sin diet från att innehålla mycket frukt och grönsaker till en kost 
bestående av mer kött, grädde och smör. Kostvanor är olika hos olika kulturer och 
distriktssköterskan kan uppmuntra till att bibehålla de goda vanorna och att undvika att ta till 
sig det som inte är hälsosamt i den västerländska livsstilen. 
 
Distriktssköterskor var enligt Brown & Thompson (2007) osäkra i preventionsarbetet med 
övervikt och fetma samt att de kände sig obekväma med att ta upp och diskutera ämnet. De 
var medvetna om att deras egen vikt och attityd gentemot övervikt påverkar relationen med 
patienten. I det förebyggande arbetet med övervikt och fetma är det betydelsefullt att vara 
medveten om sin egen attityd till övervikt för att kunna bemöta föräldrar som är överviktiga. 
För att skapa en hälsosam livsstil åt barnen är det viktigt att stödja och motivera utan att verka 
dömande.  
 
I artiklarna framkom det olikheter mellan Sverige och andra länders barnhälsovård. Ett 
exempel är Kanada där det finns kliniker dit barnen kommer regelbundet för att vaccineras 
men det finns ingen direkt motsvarighet till Sveriges regelbundna besök på BVC. 
Mödravårdscentraler (MVC) och BVC har ett högt anseende hos Sveriges befolkning och ses 
som viktiga aktörer i samhället. Flynn et al. (2005) påpekade att det krävs att hela samhället, 
även aktörer utanför hälsosektorn, engagerar sig för att förändra samhällsmiljön och verka för 
en hälsosam livsstil. Harper (2006) ansåg att samhället har en betydelsefull roll i barns hälsa 
och välbefinnande. Utformningen av trygga närområden med trottoarer, cykelbanor och 
parker är exempel på vad samhället kan bidra med. Barn behöver tillgång till miljöer med 
möjligheter till både fri lek och arrangerade fritidsaktiviteter samt möjlighet till en 
förskola/skola med bra och hälsosam mat.  
 
Konklusion 
 
Generellt anses övervikt och fetma som något negativt i samhället. Distriktssköterskans 
attityd påverkar bemötandet av överviktiga och det preventiva arbetet. Yrkeserfarenhet och 
utbildning inom området är viktiga faktorer som gör att distriktssköterskan kan lyckas i sitt 
arbete med prevention av övervikt hos barn. Det är av största vikt att identifiera riskfaktorer 
till övervikt i tidig ålder för att hantera dem. Distriktssköterskan har en unik roll i att kunna 
påverka föräldrarna tidigt i barnens liv genom regelbundna och upprepade besök på BVC i 
småbarnsåren. Yngre barns beteende är lättare att förändra än det äldres, eftersom deras vanor 
inte är rotade under någon längre tid. Genom att utgå från familjens situation kan 
distriktssköterskan lägga grund för en hälsosam livsstil hos förskolebarnen. Det som 
begränsar distriktssköterskans preventiva arbete mot övervikt och fetma är framför allt 
tidsbrist och föräldrarnas engagemang och attityd. 
 
Implikation 
 
En förutsättning för ett bra preventivt arbete av distriktssköterskan är utbildning och att 
medvetandegöra sina egna attityder angående övervikt och fetma. Det krävs mer 
tvärprofessionell forskning för att stödja och utveckla riktlinjer för att förhindra övervikt hos 
barn. Utifrån riktlinjerna kan få, enkla och tydliga råd arbetas fram som stöd för 
distriktssköterskan i sin hälsofrämjande roll gentemot familjen.  
 
Genom tvärprofessionelllt samarbete mellan mödravården och barnhälsovården kan 
hälsosamma levnadsvanor grundläggas redan under graviditeten. Föräldrar behöver ta 
ställning till vilka vanor familjen ska ha eftersom de flesta människor lever ett hektiskt liv och 
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det kan vara svårt att få i in goda kostvanor och fysisk aktivitet i vardagen. En ökad 
medvetenhet och samarbete mellan hemmiljö, förskola och övriga i samhället krävs för att 
lägga grunden till en god livsstil hos barn. 



 

 

Referenser   
 
Alin-Åkerman, B., Backman, L., Kark, M., Lindberg, L., Juvall, T., Post; A et al. (2007).  
         Hälsoläge och åtgärder. Stockholm: Stockholm läns landsting. 
 
*Brown, I., Stride, C., Psarou, A., Brewins., L & Thompson, J. (2007). Management of  
         obesity in primary care: nurses practices, beliefs and attitudes. Journal of Advanced  
        Nursing, 59 (4), 329-341. 
 
*Brown, I., & Thompson, J. (2007). Primary care nurses` attitudes, beliefs and own body size  
         in relation to obesity management. Journal of Advanced Nursing, 60, 535-543.       
 
Dennison, B. A., Erb, T. A., &  Jenkins, P. L. (2002). Television viewing and television in  
         bedroom associated with overweight risk among low-income preschool children.   
         Pediatrics, 109(6), 1028-35. 

 
Dubois, L., Farmer, A., Girard, M., & Peterson, K. (2007). Regular Sugar-Sweetened  
        Beverage Consumption between Meals Increases Risk of Overweight among 
        Preschool-Aged Children. Journal of the American Dietetic Association, 107, 924- 
        934. 
 
Ekblom, Ö. B., Oddsson, K., & Ekblom, B. T. (2004). Prevalence and regional differences in  
        overweight in 2001 and trends in BMI distribution in Swedish children from 1987 
        to 2001. Scandinavian Journal of Public Health, 32, 257-263.  

 
Ewles, L., & Simnett, I. (2005). Hälsoarbete. Lund: Studentlitteratur.  

 
Flodmark, C-E. (2005). The happy obese child. International Journal of Obesity, 29, 31-33 
 
Flodmark, C-E., Lissau, I., & Pietrobelli, A. (2005). Child and adolescent obesity: Why we 
         need to fight. Acta Paediatrica, 94, 4-7. 
 
*Flynn, M. A. T., Hall, K., Noack, A., Kloveshok, S., Enns, E., & Pivnick, J et al. (2005).  
         Promotion of healthy weights at preschool public health vaccination clinics in Calgary. 
         Canadian Journal of Public Health, 96, 421-426. 
 
Folkhälsoinstitutet (2008). Fysisk aktivitet. Hämtad 2008-03-31 från 
        http://www.fhi.se/templates/Page____194.aspx  
 
Friberg, F. (2006). Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade examensarbete.  
        Lund: Studentlitteratur. 
 
Harper, G. N. (2006). Childhood Obesity: strategies for prevention. Family Community 
         Health, 29, 288-298.  
 
*Harvey O`Brien, S., Holubkov, R., & Cohen Reis, E. (2004). Identification, Evaluation, and  
         Management of Obesity in an Academic Primary Care Center. Pediatrics, 114, 154- 
         159. 
 



 

 

*Hordonoski, M. A., & Stommel, M. (2005). Nutrition Education Aimed at Toddlers: An 
          Intervention Study. Pediatric Nursing, 31, 364, 367-372. 
 
Jouret, B., Ahluwalia, N., Cristini, C., Dupuy, M., Nègre-Pages, L., Grandjean, H., et al.     
         (2007). Factors associated with overweight in preschool-age children in southwestern  

France. American Journal of Clinical Nutrition, 85, 1643-9. 
 

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier – analys och utvärdering. Lund: Studentlitteratur.  
 
*Larsen, L., Mandleco, B., Williams, M., & Tiedeman, M. (2006). Childhood obesity:   

Prevention practices of nurse practitioners. Journal of the American Academy of Nurse   
Practitioners, 18, 70-79. 

 
Lindberg, T., & Lagercrantz, H. (2007). Barnmedicin. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lindroos, A-K., & Rössner, S. (2007). Fetma Från gen- till samhällspåverkan. 

Lund: Studentlitteratur.  
 

Lissner, L., Johansson, S. E., Qvist, J., Rossner, S., & Wolk, A. (2000). Social mapping of the 
        obesity epidemic in Sweden. International Journal of Obesity and Related Metabolic  
        Disorders, 24, 801-805.  
 
Livsmedelsverket (2007a). Rekommendationer på vetenskaplig grund. Hämtad 2008-02-07   
från http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=13950&epslanguage=SV  
 
Livsmedelsverket (2007b). Rekommendationer om fysisk aktivitet. Hämtad 2008-02-07   
från http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=13945&epslanguage=SV   
 
Livsmedelsverket (2007c). Övervikt bland skolbarn. Hämtad 2008-02-07   
från http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=15711&epslanguage=SV              
            
MacKenzie, R. N. (2007). Childhood obesity: strategies for prevention. Pediatric   

Nursing,26, 527-30. 
 

Magnusson, M. B., Hulthén, L., & Kjellgren, K. I. (2005). Obesity, dietary pattern and  
         physical activity among children in a suburb with a high proportion of immigrants.  
        Journal of Human Nutrition Dietet, 18, 187-194.  

 
Martin, K. S., & Ferris, M. A. (2007). Food insecurity and gender are risk factors for  

 Obesity. Journal of  Nutrition Education and Behavior, 39, 31-36. 
 
*Mayers, S., & Vargas, Z. (2000). Parental perceptions of preschool obese child. Journal of  

Pediatric Nursing, 26(1), 1-10.  
 

*McGarvey, E., Keller, A., Forrester, M., Williams, E., Seward, D., & Suttle, D.E. (2004). 
Feasibility and Benefits of a Parent-Focused Preschool Child Obesity Intervention.   
American Journal of Public Health, 94, 1490-1495. 
 

Mossberg, H. O. (1989). 40-year follow-up of overweight children. The Lancet, 26, 491-493. 
 



 

 

 
*Nader, P., O`Brien, M., Houts, R., Bradley, R., Belsky, J., Crosnoe, R. et al. (2006).  
         Identifying Risk for Obesity in Early Childhood. Pediatrics, 118, 594-601.  
 
Nordiska ministerrådet. (2006). Söt reklam och feta ungar. (Nord 2007:002). Köpenhamn:  
         Nordiska ministerrådet. 

 
Nowicka, P., &  Flodmark, C-H. (2006). Barnövervikt i praktiken: evidensbaserad    

 familjeviktskola. Lund: Studentlitteratur. 
 
Pellmer, K., & Wramner, B. (2001). Grundläggande folkhälsovetenskap. Stockholm: Liber  
         AB. 
 
Perlhagen, J., Flodmark, C-E., &  Hernell, O. (2007). Fetma hos barn – prevention enda  
         realistiska lösningen på problemet. Läkartidningen, 104, 138-141. 

 
Persson, U., Ödegaard, K. (2005). Indirekta kostnader till följd av sjukdommar relaterade  till  
         övervikt och fetma. (IHE e-rapport, 2005:3). Lund: Institutet för hälso- och     
         sjukvårdsekonomi. 
 
*Petersson, C., Petersson, K., & Håkansson, A. (2003). General parental education in 
         Sweden: participants and non-participants. Scandinavian Journal Primary Health Care,  
         21, 43-46. 
 
Regeringens proposition 2002/03:35 (2002). Mål för folkhälsan. Stockholm: Regeringens    
         tryckerier. 
 
Roberts, S. O. (2000). The role of physical activity in the prevention and treatment of  
         childhood obesity. Pediatric Nursing. 26, 33-41. 
 
Rooke, L. (2000). Omvårdnad: teoretiska ansatser i praktisk verksamhet. Stockholm: Liber 
         AB.  
 
Small,L., Anderson, D., & Mazurek-Melnyk, B. (2007). Prevention and early treatment of   

 overweight and obesity in young children: A Critical Review and appraisal of evidence.       
Pediatric Nursing, 33,149-52, 155-61. 
 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2002). Fetma – problem och åtgärder: En  
        Systmatisk littersturöversikt (SBU-rapport nr 160). Stockholm: Statens beredning för  

medicinsk utvärdering. 
 

Toschke, A.M., Beyerlein, A., & von Kries, R. (2005). Children at high risk for overweight:  
         a classification and regression trees analysis approach. Obesity Research, 13, 1270- 
         1274. 
 
Vila, G., Zipper, E., Dabbas, M., Bertrand, C., Robert, J. J., Ricourc et al. (2004). Mental  
         Disorders in obese children and adoloscents. Psychosomatic Medicine, 66, 387-394. 

 
Wardler, J., & Cooke, L. (2005). The impact of obesity on psychological well-beeing. Best  
         Pracice &t Research. Clinical Endocrinology & Metabolism, 19, 421-40. 



 

 

 
Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan    

 forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 
 
 



 

 

Tabell 2 Artikelöversikt                                                                                                                                                          Bilaga Ι:1 
 
 
Publika-
tionsår 
Land 

Författare        Titel Syfte Metod 
Urval  

Slutsats Veten- 
skaplig 
kvalitet 

UK 
2007 
 

Brown, I., 
Stride, C., 
Psarou, A., 
Brewins, L. & 
Thompson, J.  

Management of 
obesity in 
primary care: 
nurses 
practices, 
beliefs and 
attitudes. 

Undersöka det kliniska 
arbetet, tankar och 
attityder hos 
primärvårdens (primary 
care) sjuksköterskor i 
samband med 
hanterandet av 
överviktiga 

Kvantitativ studie 
Metod: 
Frågeformulär (bl.a. 
ålder, längd, vikt, 
yrkeserfarenhet), 
vad man gör i det 
kliniska arbetet 
relaterat till 
överviktiga (t.ex. 
mätningar, råd), 
tankar kring 
övervikt (orsaker, 
konsekvenser), 
attityder till 
överviktiga och 
övriga funderingar 
och synpunkter 
kring övervikt. 
 
Urval: Alla, 564, 
sjuksköterskor som 
arbetade inom fyra 
primärvårdsenheter 
i norra England. 
 

Majoriteten av 
sjuksköterskorna ansåg 
att övervikt var ett 
allvarligt hälsoproblem 
och ansåg att stödja 
patienten i viktkontroll 
var en del av deras 
arbete. Emellertid hade få 
sjuksköterskor erhållit 
utbildning. För att 
sjuksköterskor inom 
primärvården skall kunna 
hantera övervikt på ett 
framgångsrikt sätt krävs 
mer utbildning och 
utveckling inom detta 
område. 
 

Bra 



 

 

Tabell 2 Artikelöversikt                                                                                                                                                          Bilaga Ι:2 
 
Publika-
tionsår 
Land 

Författare        Titel Syfte Metod 
Urval  

Slutsats Veten- 
skaplig 
kvalitet 

UK 
2007 

Brown, I., & 
Thompson, J.  

Primary care 
nurses` 
attitudes, beliefs 
and own body 
size in relation 
to obesity 
management. 

Att utforska 
distriktssköterskors 
attityder, tro på och 
uppfattning om deras 
egen kroppsstorlek i 
förhållande till att ge 
råd vid övervikt. 

Metod: Kvalitativ 
studie 
Urval: 15 distrikts-
sköterskor med 
påfallande olika 
kroppsstorlek 

Samspelet med 
överviktig patienter 
kunde skilja sig mellan 
olika sköterskor beroende 
på deras kroppsstorlek. 
Tydlig utbildning i 
självmedvetenhet och 
andra psykosociala 
aspekter vid övervikts- 
behandling var viktig.  

Bra 

Canada 
2005 

Flynn, 
M.A.T., Hall, 
K., Noack, A., 
Kloveshok, 
S., Enns, E., 
& Pivnick, J. 
et al.  
 
 

Promotion of 
healthy weights 
at preschool 
public health 
vaccination 
clinics in 
Calgary. 
 

Att utveckla ett 
accepterbart och 
genomförbart 
bevakningsprogram för 
övervikt och fetma hos 
förskolebarn i Calgary 
och att ge råd till 
familjer för att främja 
hälsosam vikt. 
 

Metod:  
Kvantitativ studie 
Barnen delades upp 
i grupper: under-, 
normal- eller 
överviktig. Utifrån 
detta gjordes 
åtgärder enligt  
framtagna riktlinjer. 
Sjuksköterskan fick 
utbildning i 
mättekniker och i 
hur information om 
hälsosam vikt skall 
genomföras. 
Urval: 7048 barn  
 

Sjuksköterskorna kände 
sig säkrare och kunde ge 
bättre information och 
råd efter utbildning. 
Primärvården borde ta 
den ledande rollen i att 
upptäcka och bedöma 
barnövervikt och fetma 
samt samordna preven-
tionen. Däremot krävdes 
att ”samhället” utanför 
hälsosektorn engagerade 
sig för att strategierna 
skulle kunna nå målet – 
att verka för en förändrad 
samhällsmiljö och en 
hälsosam livsstil.  

Bra 



 

 

 
 
Tabell 2 Artikelöversikt                                                                                                                                                          Bilaga Ι:3 
 
Publika-
tionsår 
Land 

Författare        Titel Syfte Metod 
Urval  

Slutsats Veten- 
skaplig 
kvalitet 

USA 
2004 

Harvey 
O`Brien, S., 
Holubkov, R., 
& Cohen 
Reis, E.  

Identification, 
Evaluation, and 
Management of 
Obesity in an 
Academic 
Primary Care 
Center. 

Att identifiera vilka 
barn som 
sjuksköterskor och 
läkare bedömer som 
överviktiga samt 
beskriva deras 
hantering av övervikt. 
 

Metod:  
Kvantitativ studie 
Retrospektiv 
medicinsk 
granskning av 2515 
journaler 
 
Urval: 2515 barn 
mellan 3 månader 
och 16 år som 
besökte ett stort 
vårdcentra i USA 
mellan 1 december, 
2001 till 28 
februari, 2002.   
 

Fast utbredningen av 
barnfetma har nått 
epidemiska proportioner, 
var övervikt under-
diagnostiserad och 
underbehandlad. Ökad 
medvetenhet och 
identifiering av övervikt i 
primärvården behövdes, 
speciellt bland 
förskolebarn och de med 
lägre grad av övervikt. 

Medel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabell 2 Artikelöversikt                                                                                                                                                          Bilaga Ι:4 
 
Publika-
tionsår 
Land 

Författare        Titel Syfte Metod 
Urval  

Slutsats Veten- 
skaplig 
kvalitet 

USA 
2005 

Horodynski, 
M.A., & 
Stommel, M.  
             

Nutrition 
Education 
Aimed at 
Toddlers: An 
Intervention 
Study.   

Att utveckla och erhålla 
ett första test av 
Nutrition Education 
Aimed at Toddlers 
(NEAT). 
 

Metod:  
Kvantitativ studie 
Tre upprepande 
mättillfällen och 
jämförelse mellan 
interventions-
gruppen och 
kontrollgruppen 
Urval: 135 
vårdnadshavare. 
Inklusionskriterier: 
låginkomst-tagare, 
barn mellan 11 och 
25 månader under 
den pågående 
studietiden. 

Sjuksköterskan inom 
barnhälsovården hade en 
viktig nyckelroll i att 
stödja föräldrarnas 
beteende då 
sjuksköterskan hade 
upprepad och 
regelbunden kontakt 
under småbarnstiden. 
 

Medel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Tabell 2 Artikelöversikt                                                                                                                                                          Bilaga Ι:5 
 
Publika-
tionsår 
Land 

Författare         Titel Syfte Metod 
Urval  

Slutsats Veten- 
skaplig 
kvalitet 

USA 
2006 

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

Childhood 
obesity:   
Prevention 
practices of 
nurse 
practitioners. 

Syftet var att 
a) beskriva de 
förebyggande metoder 
som sjuksköterskorna 
utför samt jämföra  
deras kunskap, 
praktiska åtgärder och 
förebyggande riktlinjer 
b) studera sambandet 
mellan det 
förebyggande arbetet 
och 
befolkningsmönstret c) 
undersöka resurser 
samt hinder som finns 
för att utföra 
förebyggande arbete 
 

Metod:  
Kvantitativ studie 
Frågeformulär med 
svarsalternativ 
utifrån 
Likertskalan. 
Tre öppna frågor 
angående resurser 
och hinder i det 
förebyggande 
arbetet. 
 
Urval:  
Sjuksköterskor 
inom familj – och 
barnhälsovård 
medverkade i 
undersökningen,  
99 sjuksköterskor 
matchade 
inklusions-
kriterierna. 
 

Sjuksköterskor med 
längre yrkeserfarenhet 
var mer verksamma i det 
förebyggande arbetet än 
sjuksköterskor med färre 
år inom yrket. Största 
hindret i det 
förebyggande arbetet var 
enligt sjuksköterskorna 
föräldrarnas engagemang 
och barnens motivation. 
 

Bra 
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Publika-
tionsår 
Land 

Författare        Titel Syfte Metod 
Urval  

Slutsats Veten- 
skaplig 
kvalitet 

USA 
2004 

McGarvey, 
E., Keller, A., 
Forrester, M., 
Williams, E., 
Seward, D., & 
Suttle, D.E.  
 

Feasibility and 
Benefits of a 
Parent-Focused 
Preschool Child 
Obesity 
Intervention.   
 

Undersöka fördelarna 
med ett 
nutritionsprogram 
”Women, Infants and 
Children” (WIC) för att 
främja sex utvalda 
beteenden hos 
föräldrarna.  
 

Metod:  
Kvalitativ studie 
för att fastställa 
föräldrarnas 
självrapporterade 
beteende-
förändringar.  
Interventionen 
innehöll sex 
områden: 
- Öka fysisk 
aktivitet 
- Ha uppsikt över 
måltidsvanorna  
- Begränsa TV 
tittandet 
- Drick vatten 
istället för söta 
drycker 
- Äta 5 frukter eller 
grönsaker om 
dagen 
- Öka 
familjeaktiviteter 
för att förespråka 
för träning 

Studien visade att det går 
att påverka föräldrarnas 
beteende att främja 
hälsosam kost och fysiskt 
aktivitet genom att de 
följde rekommenderade 
riktlinjer. 

Bra 



 

 

Urval: 336 föräldrar 
med minst ett över-
viktigt barn 2-4 år 
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Publika-
tionsår 
Land 

Författare         Titel Syfte Metod 
Urval  

Slutsats Veten- 
skaplig 
kvalitet 

USA 
2000 

Mayers, S., & 
Vargas, Z.   

Parental 
Perceptions of 
Preschool 
Obese Child. 

Att öka förståelsen 
angående föräldrars 
bedömningsförmåga, 
uppfattning om 
övervikt och deras egna 
barns vikt. Fråge-
ställningar att fastställa 
om a) personal och 
föräldrar bedömnings-
förmåga av barnens 
vikt b) ökad vikt i 
barndomen oroar 
föräldrar c) föräldrarna 
tror att övervikt i 
barndomen genererar 
risk för barnets fysiska 
och emotionella hälsa 
d) vilka åtgärder 
gjordes för att förhindra 
ökad viktuppgång hos 
sina barn e) vilka 
problem föräldrarna 
stött på i samband med 
försök att minska 
barnens viktuppgång 
 

Metod:  
Kvalitativ studie 
Föräldraformulär 
utvecklades baserat 
på 
frågeställningarna  
 
Urval: 200 föräldrar 
valdes från en 
WIC-grupp 
(Women, Infants 
and Children). 

För att en insats skulle ha 
framgång var det oerhört 
betydelsefullt att  
personalen använde 
verktyg som var 
utformade utifrån 
föräldrarnas 
förutsättningar. 
 

Bra 
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Publika-
tionsår 
Land 

Författare         Titel Syfte Metod 
Urval  

Slutsats Veten- 
skaplig 
kvalitet 

USA 
2006 

Nader, P. R., 
O´Brien, M., 
Houts, R., 
Bradley, R., 
Belsky, J., 
Crosnoe, R., 
et al 

Identifiying 
Risk for 
Obesity in Early 
Childhood 
 

Att identifiera barn, på 
basen av tillväxt av 
BMI, genom att 
fastställa risk för 
övervikt och fetma hos 
tolvåriga barn på basen 
av BMI status i yngre 
åldrar. 

Metod: Kvantitativ 
studie. Längd och 
vikt mättes vid 24, 
36 och 54 månader 
och vid 7, 9, 11 och 
12 års ålder. 
 Urval: 1364 ny-
födda friska barn. 
Inklusionskriterier: 
Mor >18 år, 
engelsktalande, 
planerade att bo 
kvar i området de 
närmaste tre åren, 
förnekar 
missbruk/inget känt 
missbruk och inga 
komplikationer 
efter förlossning. 
Efter 13 år studier 
fanns 1042 barn 
kvar i studien, 555 
barn kompletta med 
alla sju 
mättillfällen.  

60 % av barnen som var 
överviktiga någon gång 
under förskoleåldern och 
80 % av barnen som var 
överviktiga under 
grundskolan var 
överviktiga vid tolv års 
ålder. Föräldrar och 
personal inom 
hälsosektorn måste vara 
mer vaksamma på tidiga 
tecken på övervikt. En 
intervention som främjar 
hälsosam mat och fysiskt 
aktivitet, både på 
individuell och på 
befolkningsbas, behövs 
för att förhindra att barn 
växer upp till överviktiga 
vuxna. 
 

Medel 
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Publika-
tionsår 
Land 

Författare         Titel Syfte Metod 
Urval  

Slutsats Veten- 
skaplig 
kvalitet 

Sverige 
2003 

Petersson, C., 
Petersson, K., 
& Håkansson, 
A.   

General 
parental 
education in 
Sweden: 
participants and 
non-
participants. 

Att studera betydande 
faktorer för deltagande 
i föräldrautbildning i 
den ordinarie 
barnhälsovården. 

Metod:  
Kvantitativ studie 
Föräldrar till barn 
födda under ett år 
bjöds in av 
distriktssköterskan 
att deltaga i 
föräldrautbildning; 
deras medverkan 
registrerades under 
det första 
småbarnsåret. 
 
Urval: 221 barn och 
deras föräldrar 

Svenska första gångs- 
föräldrar var de mest 
frekventa besökarna i 
föräldragrupperna.  
Generellt hade papporna 
ett lägre deltagande, 
förstagångspappor deltar 
något mer. Det fanns ett 
brådskande behov att nå 
pappor, invandrare och 
familjer med sociala 
problem. 

Bra 



 

 

 


