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Sammanfattning 

Övervikt och fetma bland barn är ett utbrett och växande problem i världen och 

Sverige och det kan leda till allvarliga hälsoproblem i vuxen ålder så som diabetes 

och hjärt- och kärlsjukdomar. Eftersom sjuksköterskor kommer i kontakt med barn 

som har problem med sin vikt i form utav övervikt och fetma är det viktigt att de är 

rätt rustade för att stödja och vägleda barnen och deras familjer. Syftet var att belysa 

sjuksköterskans möjligheter och hinder att stödja barn som lider av övervikt eller 

fetma utifrån barns, föräldrars och sjuksköterskors perspektiv. Studien är utförd som 

en litteraturstudie. Tre kategorier presenteras i resultatet; stöd genom 

interventionsprogram, stöd genom kommunikation och kunskapsförmedling samt stöd 

genom motivation och engagemang. Det finns faktorer som hindrar sjuksköterskans 

möjligheter att stödja barn, exempelvis barnets brist på motivation. Riktlinjer och 

handlingsplaner är för sjuksköterskor, enligt föräldrar och sjuksköterskor viktigt för 

att förmedla stöd. För att bäst lyckas att stödja barn med övervikt eller fetma spelar 

familjens engagemang en betydande roll. Sjuksköterskan bör i arbetet med barns 

övervikt och fetma arbeta i samverkan med hela familjen. Vidare forskning bör göras 

på hur barn kan motiveras och hur hela familjen kan engageras i 

viktminskningsprocessen.  
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Abstract 

Overweight and obesity among children are a widespread and growing problem in the 

world and in Sweden today and it can lead to serious health problems in adulthood 

such as diabetes and cardiovascular disease. Since nurses often are in contact with 

children who have problems with overweight or obesity, it´s important that they are 

properly equipped to support and guide children and families. The aim of the study 

was to illuminate nurses’ opportunities and barriers to support children with 

overweight or obesity, based on children's, parents 'and nurses' perspectives. The 

study is designed as a literature review. Three categories are presented in the results; 

support through intervention programs, support through communication and sharing 

of knowledge and support through motivation and engagement. There are factors that 

hinder the nurse's ability to support children, such as child's lack of motivation. 

Guidelines and action plans for nurses, according to parents and nurses is important to 

convey support. The families’ involvement plays a significant role in succeeding to 

support overweight and obese children. Nurses should work in collaboration with the 

entire family in the work with overweight and obesity among children. Further 

research should be done on how children can be motivated and how the whole family 

can be involved in the weight loss process. 
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INLEDNING 

Övervikt och fetma bland barn är ett utbrett och växande problem i de 

industrialiserade länderna (Liou, Liou & Chang, 2010). De senaste 30 åren har 

andelen överviktiga barn tredubblats och forskning visar att det år 2016 kan komma 

att finnas ett större procentantal överviktiga barn än normalviktiga barn (Liou et al., 

2010; YoussefAgha, Lohramn & Jayawardene, 2013). Andelen överviktiga barn i 

USA år 2003- 2004 var 16 % flickor och 18,2 % pojkar. I Europa beräknades det att 

det år 2003- 2004 skulle vara 10- 30 % överviktiga barn i åldrarna 7- 11 år (Çalışır & 

Karaçam, 2011). År 2009 uppskattades andelen överviktiga barn i Sverige till 15-20 

% och andelen feta barn till 3- 5 %. (Socialstyrelsen, 2009). 

Övervikt är idag ett hälsoproblem i hela västvärlden, inklusive Sverige (Ericson & 

Ericson, 2012). De senaste decennierna har det skett en kraftig ökning av övervikt 

bland barn i Sverige, på senare år har dock utvecklingen stabiliserats något. Det finns 

få rikstäckande studier om utvecklingen av övervikt och fetma hos barn i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2009). Dock så utfördes en studie i Göteborg år 2000 då det var 

cirka 12-13 % bland barn i femtonårsåldern som led av övervikt (Sjöberg, Lissner, 

Albertsson-Wikland & Mårild, 2008). År 2003 led 15 % av flickorna och 18 % av 

pojkarna i åldern femton år av övervikt i Stockholm (Rasmussen, Eriksson, Bokedahl 

& Schäfer Elinder, 2004). Ett ökat stillasittande tillsammans med dagens matkultur 

har bidragit till utvecklingen av övervikt bland dagens barn (Wu, Rose & Bancroft, 

2006). Övervikt är ett stort hot mot folkhälsan då det kan leda till allvarliga 

hälsoproblem i vuxen ålder så som fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Det 

kan även ge en förkortad livslängd med upp till 20 %. (Çalışır & Karaçam, 2011; 

Danielsson, 2009). Övervikt och fetma som utvecklas i ung ålder är ofta kvarstående 

(Danielsson, 2009). Ungefär 80 % av barn som är överviktiga kan komma att lida av 

fetma som vuxna (Gance-Cleveland, Gilbert, Kopanos & Gilbert, 2010).  

Att gå ner i vikt kräver mycket av barnet i fråga, dåliga matvanor kan vara svåra 

mönster att bryta (Almås & Kondrup, 2011). Sjuksköterskan kan ha en stödjande samt 

motiverande roll till att hjälpa barn att genomföra en livsstilsförändring (Almås & 

Kondrup, 2011; Danielsson, 2009). Därför är det av vikt att undersöka hur 

sjuksköterskan kan stödja barn till viktnedgång.  
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BAKGRUND 

 

ÖVERVIKT OCH FETMA 

Definitionen av övervikt är när kroppsvikten är 10- 15 % över normalvikten. 

Normalvikt är bestämt utifrån kroppsmasseindex (BMI). BMI kan användas som ett 

redskap för att mäta övervikt och fetma genom att räkna på individens kroppsmassa i 

förhållande till längd (Almås & Kondrup, 2011). Övervikt innefattas av ett BMI 

mellan 25-29,9 och fetma >30. BMI kan vara missvisande för en person med 

exempelvis mycket muskelmassa eller kraftig benstomme. Även fettets lokalisation 

på kroppen har en avgörande betydelse ur hälsosynpunkt. Enligt forskning är 

bukfetma oftare kopplat till hypertension än fetma på lår eller stuss (Niu & Seo, 

2014). Bukfett är det farligaste fettet då det oftare är kopplat till metabolt syndrom 

Ericson & Ericson, 2012).  Midje-höftkvot kan därför användas som ett 

kompletterande verktyg för att definiera övervikt och fetma då den mäter midjemått i 

relation till höftmått med syfte att avgöra andel bukfett (Ericson & Ericson, 2012). 

För att använda BMI på barn måste hänsyn tas till barnets ålder och kön, utifrån den 

vetskapen har ISO-BMI utvecklats. ISO-BMI är ett redskap för att omvandla barns 

vikt till BMI (Cole, Flegal, Nicholls & Jackson, 2007).  

En hälsosam diet är viktig under barndomstiden för att växa och utvecklas riktigt men 

en stor del av dagens barn har oregelbundna måltider, hoppar över måltider och har ett 

för högt fett- och sockerintag (Wu et al. 2006). När kroppens intag av energi är större 

än kroppens energiförbrukning lagras överskottet av energi som fett. När det länge har 

rått en obalans mellan födointag och energiförbrukning rubbas aptitregleringen i 

hunger- och mättnadscentrum i hypotalamus. Aptitregleringen styrs av födointag men 

även av hormoner och psykologiska faktorer. Föräldrar och miljö är två psykologiska 

faktorer som påverkar barns attityder till mat och fysisk aktivitet. Dessa attityder 

utvecklas tidigt i livet (Ericson & Ericson, 2012). Det är svårt att ändra riskbeteenden 

i vuxen ålder som är utvecklade under ungdomsåren som exempelvis ohälsosamma 

kostvanor. För att undvika sekundära problem som exempelvis diabetes typ-2 är det 

viktigt att upptäcka barns viktökning i tid samt att upptäcka de barn som är i 

riskzonen för övervikt eller fetma (Wu et al. 2006). Sjuksköterskan kan vara delaktig i 

att utveckla interventionsprogram för viktminskning för barn men sjuksköterskans 

kunskap används sällan för detta syfte (Epstein, Geniteau, Christin, Hermouet, Mok, 

Fournier & Hankard, 2010). 
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SJUKSKÖTERSKANS OMVÅRDNADSANSVAR 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar grundar sig i sex kärnkompetenser; 

personcentrerad vård, evidensbaserad vård, samverkan i team, informatik, 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling och säker vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Tre av dessa har valts att belysas i studien och dessa är; 

personcentrerad vård, evidensbaserad vård och samverkan i team. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) utgör kärnkompetenserna grunden för en god 

omvårdnad och är riktlinjer för hur sjuksköterskan bör bemöta människor i vården, 

följaktligen hur de bör bemöta barn med viktproblematik. 

 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård syftar till att förmedla fördomsfri och individanpassad vård där 

varje patient och vårdsituation ses som unik. Varje människa känner sig själv och sin 

livsvärld bäst och genom att sjuksköterskan respekterar detta kan varje patient 

bibehålla sin integritet och sjuksköterskan kan då stödja patientens autonomi (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Att förmedla stöd är en del av sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar och en viktig komponent för att möta barn med övervikt och fetma 

och börja arbetet mot viktnedgång (Lowth, 2013; Svensk sjuksköterskeförening, 

2010). Enligt Svenska Akademins Ordbok (1997) är stöd något som har en stödjande, 

bärande, förstärkande eller stabiliserande funktion. Vidare beskrivs stöd som hjälp, 

undsättning och bistånd (ibid.). En personcentrerad vård innebär att sjuksköterskan 

ger stöd till patientens behov, stödjer patientens styrkor samt ger förutsättningar för 

att patienten ska kunna fatta goda beslut (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Stöd 

kan förmedlas genom exempelvis samtal (Baggens & Sandén, 2009). 

 

Evidensbaserad vård 

Evidensbaserad vård innebär att vetenskap och beprövad erfarenhet förenas. Det är en 

del av sjuksköterskans omvårdnadsansvar att ständigt vara uppdaterad inom 

omvårdnadsforskningen samt ta del av de kliniska riktlinjer som finns att tillgå. 

Sjuksköterskan bör ha kunskap om forskningsprocessen och forskningsmetoder för att 

kunna analysera och värdera forskningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Kliniska riktlinjer ska kunna användas av sjuksköterskan för att säkerhetsställa en god 

och likvärdig vård till alla patienter (Delgado-Noguera, Sera Tort, Xavier Bonfill, 

Gich & Alonso-Coello, 2009). Sjuksköterskan har en bred kunskap som gör det 

optimalt för att utveckla strategier för viktminskning hos barn (Epstein et al. 2010). 

Enligt tidigare forskning är vetenskapligt framtagna kliniska riktlinjer viktiga för 
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sjuksköterskor inom vården för barn som arbetar med viktminskning då övervikt och 

fetma hos barn behöver följas över tid för att minska risken för sekundära sjukdomar 

(Delgado-Noguera et al. 2009). En typ av journal som kan föras för att sjuksköterskan 

ska få en god överblick över barnens vikt är att BMI mäts årligen baserat på kön och 

ålder och förs in i en längd och viktkurva. Längd och viktkurvan mäter sambandet 

mellan ålder, längd och vikt. BMI mäts endast på 5 % av alla barn som kommer till en 

barnsjuksköterska, trots att det ingår i kliniska riktlinjerna att mätning av BMI ska 

användas för att tidigt kunna diagnostisera övervikt eller fetma (Gance- Cleveland et 

al. 2010). 

 

 

Samverkan i team   

Genom samverkan i team skapas en vård utifrån ett helhetsperspektiv. Samverkan gör 

att de olika kompetenserna och yrkesprofessionerna i vårdkedjan kan tas till vara 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Forskning visar att det kan vara en fördel för 

barns viktminskningsprocess att de kan ha en tillgång till ett multidisciplinärt team av 

exempelvis dietist, psykolog och sjuksköterska (Epstein et al. 2010). En god 

samverkan mellan olika professioner leder till kontinuitet, som i sin tur leder till en 

säkrare vård. I sjuksköterskans profession ingår ansvaret att kommunicera och vara en 

länk mellan de olika professionerna i teamet (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskor inom många olika områden, som till exempel skolhälsovård, 

barnsjukvård, primärvård, akutmottagningar, ungdomsmottagningar och 

psykmottagningar kommer i kontakt med barn som har övervikt eller fetma. Det är 

viktigt att sjuksköterskan är rätt rustad för att upptäcka och stödja barn med övervikt 

eller fetma till viktnedgång. Sjuksköterskan måste då ha kunskap om hur barn och 

föräldrar uppfattar vilken hjälp som de tycker fungerar.  

 

SYFTE 

Syftet var att belysa sjuksköterskans möjligheter och hinder att stödja barn (6-18 år) 

som lider av övervikt eller fetma, utifrån barns, föräldrars och sjuksköterskors 

perspektiv. 
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Frågeställningar: 

1. Hur kan sjuksköterskan stödja barn i att gå ner i vikt?  

2. Hur uppfattar barn med övervikt eller fetma, deras föräldrar samt sjuksköterskan att 

sjuksköterskan kan stödja dem i arbetet med viktnedgång? 

 

METOD 

Metoden som användes var en litteraturstudie, För att uppnå studiens syfte användes 

Fribergs (2012) modell för litteraturöversikt. 

 

DATAINSAMLING 

En inledande sökning i databasen CINAHL genomfördes för att få en överblick på 

ämnet och se om studien var möjlig att utföra. Dessa sökningar valdes att inte tas med 

i sökhistoriken men visade att det fanns tillräckligt med forskning att tillgå.  

En systematisk sökning genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och 

PsycINFO. I samtliga databaser användes de boolska operatorerna AND, OR och 

NOT för att utöka eller begränsa sökningen. Sökorden formulerades på svenska och 

översattes till engelska (se Bilaga A). Sökorden valdes utifrån syftet. Sökorden som 

valdes användes som fritext samt MESH- term och Major Heading (MH).  Vid 

sökningarna med sökordet nurs användes trunkering för att få med alla aspekter av 

sökordet. Inklusionskriterierna som användes var samma för alla databaser och alla 

sökningar och de var att alla artiklar skulle vara på engelska eller svenska och 

publicerade år 2007- 2014. Det skulle även finnas ett abstrakt och artiklarna skulle 

vara ”peer reviewed”. Artiklarna som valdes skulle alla inriktas på barn mellan 

åldrarna 6- 18 år och de skulle vara inriktade på olika metoder för stöd för 

viktminskning och vara både ur barnets, föräldrarnas och sjuksköterskans perspektiv. 

Exklusionskriterier innefattade de artiklar som berörde viktproblematik i förhållande 

till en sjukdom, så som diabetes och astma, eller ur ett annat sekundärt perspektiv. 

Först sorterades artiklar med en rubrik vars innehåll som föll inom ramen för 

exkulsionskriterierna bort, även de artiklar som var dubbletter valdes bort. Därefter 

lästes 118 abstrakt igenom, de artiklar som inte stämde med syftet valdes bort. Kvar 
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blev 46 artiklar som delades upp mellan författarna och studerades ingående, därefter 

diskuterades artiklarna gemensamt. Vid detta stadium skedde det sista urvalet, de 

artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte granskades. Sammanlagt granskades 

18 artiklar, 15 av dessa användes i resultatet. 

I CINAHL användes fritextorden nurs*, support, weight program, school intervention 

och weight. Som MH användes Pediatric obesity. Det utfördes två sökningar där de 

olika fritextorden kombinerades med MH. Sammanlagt blev det 68 träffar, varav 57 

abstrakt lästes igenom och 20 artiklar granskades mer ingående. Tio artiklar valdes ut 

att användas i resultatet.  

I PubMed användes MeSH- termen pediatric obesity, vilken kombinerades med de 

olika fritextorden nurs*, support och weight program. Det utfördes två sökningar där 

det sammanlagt blev 47 träffar. Det lästes 25 abstrakt, varav 11 valdes ut att granskas 

mer ingående. Till resultatet valdes en artikel ut att användas. Sökningen med MeSH- 

termen pediatric obesity och sökorden nurs* och support gav inga relevanta 

resultatartiklar och valdes därför att inte redovisas i sökhistoriken. 

Vid sökningarna i databasen PsycINFO användes fritextorden nurs*, support, weight 

program, school intervention och weight vilka kombinerades med SUBJECT (SU). 

EXACT obesity. Sammanlagt blev det 60 träffar, varav 35 abstrakt lästes och 14 

artiklar valdes ut att granskas mer ingående. Till resultatet valdes därefter tre artiklar 

ut.  

Under första sökningen som gjordes för att få en överblick på ämnet framkom en 

artikel som inte hittades igen under den systematiska sökningen. Då denna artikel 

uppfattades ha värde för resultatet genomfördes en manuell sökning för att kunna 

inkludera den i resultatet. 

För att bestämma den vetenskapliga kvaliteten på artiklarna användes Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier. I denna mall 

fick varje artikel ett visst antal poäng som sedan omvandlades till en procentenhet. 

Procentenheten anger vilken vetenskaplig grad artikeln har. Grad I representerar 

artiklar med en poäng som motsvarar 80 % eller mer. Artikeln har då en mycket god 

vetenskaplig grad. Grad II motsvarar en poäng mellan 70-79 % och kännetecknar då 

en god vetenskaplig grad. Artiklar med en procentenhet lägre än 69 % räknas som en 

låg vetenskaplig grad. 
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DATABEARBETNING 

Databearbetningen skedde enligt Fribergs (2012) modell för litteraturstudier. 

Bearbetningen inleddes med att de utvalda artiklarna lästes igenom flera gånger och 

granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa och 

kvantitativa studier. Artiklarnas innehåll och innebörd diskuterades för att komma till 

konsensus av vad som var viktigt och användbart i artiklarna, därefter kodades 

resultatet i artiklarna. Kodningen skedde genom att de stycken från artiklarnas resultat 

som var relaterat till syftet valdes ut. Styckena tilldelades en symbol utefter innehållet 

till exempel användes en triangel som symbol för kliniska riktlinjer och 

handlingsplaner, en cirkel för familjens engagemang och en stjärna för barnets egen 

vilja och motivation. Under kodningen diskuterades de 15 artiklarnas innebörd noga. 

Vi sökte efter likheter alternativt skillnader i koderna, koderna delades därefter in i 

två kategorier; faktorer som främjar alternativt hindrar sjuksköterskans möjligheter att 

stödja barn att gå ner i vikt. Utifrån dessa två kategorier bildades fyra nya kategorier; 

kunskap, motivation, samverkan i team, skola och riktlinjer. Utefter arbetets gång 

bearbetades kategorierna flera gånger och till slut utvecklades tre kategorier till 

resultatet; stöd genom interventionsprogram, stöd genom kommunikation och 

kunskapsförmedling och stöd genom motivation och engagemang 

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Alla resultatartiklar i studien var godkända av en etisk kommitté. Enligt lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) skall ett deltagande i 

en forskningsstudie vara frivilligt och ett samtycke ska finnas dokumenterat. I alla 

resultatartiklar framgick att deltagarna hade fått information om studien och att ett 

frivilligt samtycke givits ifrån barnen och föräldrarna. Barnen kunde själva välja att 

avbryta deltagandet i respektive studie. Nyttan med studierna var att utveckla arbetet 

mot viktnedgång för barn med övervikt eller fetma. Nyttan med studien måste alltid 

överväga de risker som studien kan medföra för deltagarna. För att skydda personer 

som deltar i en forskningsstudie är det viktigt att skydda deltagarnas identitet. Enligt 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204) skall deltagarnas personuppgifter skyddas för att 

värna den enskildes integritet. 
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RESULTAT 

Vid databearbetningen framkom tre kategorier till resultatet; stöd genom 

interventionsprogram, stöd genom kommunikation och kunskapsförmedling samt stöd 

genom motivation och engagemang. Kategorierna belyser främjande och hindrande 

faktorer för sjuksköterskans möjligheter till att stödja barn med övervikt och fetma.  

 

STÖD GENOM INTERVENTIONSPROGRAM 

Interventionsprogram utgör en möjlighet för sjuksköterskor att stödja barn till 

viktnedgång. Interventionsprogram kan utföras både i skolmiljö och på sjukhus 

(Speroni, Tea, Earley, Niehoff & Atherton, 2008; Wright, Giger, Norris & Suro, 

2013). Barns vikt och BMI kan sänkas med hjälp av interventionsprogram (Speroni et 

at. 2008; Wright et al. 2013). För att se förändringen mäts BMI före och efter 

interventionen (Melin et al. 2009; Speroni et al. 2008; Wong & Cheng, 2013).  Även 

barns midjemått och systoliska blodtryck kan förbättras av en intervention (Pbert et al. 

2013). En sjuksköterskeledd intervention baserad på fysisk aktivitet, nutritionslära 

samt undervisning om hur beteenden kan förändras visade goda resultat. Det lades 

även vikt vid att hela familjen skulle vara delaktig i att implementera nya vanor för 

barn (Wright et al. 2013). Genom interventionen fick både barn och föräldrar 

utbildning vilket för barnen ledde till minskat tv-tittande, lägre BMI, utövad fysisk 

aktivitet i högre utsträckning samt högre närvaro på gymnastiklektionerna i skolan. 

Föräldrarna fick möjligheten att diskutera svårigheter och framgångar kring sitt barns 

övervikt i föräldrar-stödgrupper som leddes av en sjuksköterska (ibid.). Enligt Kubik 

och Lee (2014) hade föräldrar ett intresse för sjuksköterskeledda stödgrupper, där råd 

om vikt och motion gavs (ibid.). Barn uppskattade att få delta i stödgrupper då de 

upplevde att stödgrupperna var till hjälp och stöd för dem i deras viktnedgång (Lyles, 

Riesch, Sanders, Sass-DeRuyter, Birchmeier & Kotula, 2012). Genom att förmedla 

kunskap om en hälsosam livsstil för hela familjen samt ge föräldrarna verktyg för att 

genomföra nödvändiga förändringar för att uppnå detta gick barnen ner i vikt och blev 

mer fysiskt aktiva (Wright et al. 2013). Ett interventionsprogram som syftade till att 

ge ökad kunskap om motion och hälsosam kost kan fortsätta att generera resultat i 

form utav minskat BMI och minskat midjemått även efter interventionens avslut 

(Speroni et al. 2008).  

I flera interventioner ingick det att informera om att träning har många olika former 

och att låta barnen testa olika sätt att träna på, så som dans, fotboll, basket, hopprep, 

yoga, aerobics och andra konditions-ökande träningsformer. Det var viktigt att varje 

barn hittade en träningsform som de själva tyckte var rolig, detta underlättade att det 
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blev en bestående förändring av ökad fysisk aktivitet som i sin tur ledde till 

viktnedgång (Speroni et al. 2008; Wright et al. 2013). I en intervention där barn fick 

konkreta råd angående träning såsom att de skulle avsätta minst en timme till den 

valda fysiska aktiviteten varje dag gav goda resultat i form utav viktminskning (Pbert 

et al. 2013). En möjlighet för sjuksköterskor att stödja barn till viktnedgång var att ta 

hjälp av skolpersonal exempelvis idrottslärare för att genomföra skolbaserade 

viktinterventioner (Wright et al. 2013). Wong och Cheng (2013) lyfte fram att det var 

viktigt att sjuksköterskan fortsatte att ge råd till barn som kommit in i en 

regelbundenhet av fysisk aktivitet för att förhindra ett återfall i inaktivitet. Det var 

viktigt att sjuksköterskan fortsatte att lyfta fram fördelarna med ett hälsosamt liv även 

när barnen nått sin målvikt, för att de skulle kunna hålla fast vid denna vikt (ibid.).  

Ett hjälpmedel för barn att gå ner i vikt var att föra dagbok över matintag och fysisk 

aktivitet (Pbert et al. 2013; Speroni et al. 2008; Wong & Cheng, 2013). Dagboken 

fylldes i av barnen själva och diskuterades sedan i samtal med en sjuksköterska för att 

utvärdera positiva och negativa mat- och aktivitetsvanor (Pbert et al. 2013) samt för 

att göra barnen medvetna om vilka val de gjorde angående matintag och fysisk 

aktivitet (Speroni et al. 2008). I flera interventioner ingick det att förmedla 

undervisning om regelbundna och hälsosamma matvanor (Pbert et al. 2013; Speroni 

et al. 2008). Råd som gavs var att minska portionsstorlek, äta minst fem frukter per 

dag, äta tre strukturerade mål om dagen med fokus på en nyttig frukost samt att 

minska intag av snacks och helt utesluta läsk (Pbert et al. 2013). Mat-modeller 

användes i studien och visade sig kunna vara redskap för att på ett pedagogiskt sätt 

visa hur en hälsosam portion borde vara uppbyggd. Ytterligare stöd för att barn skulle 

gå ner i vikt var att få hjälp att utveckla strategier för att veta vilken slags mat som var 

minst ohälsosam på restauranger och ge information om att barnen inte bör äta på 

restaurang mer än en gång i veckan (Speroni et al. 2008; Wright et al. 2013).  

Pberts et al. (2013) lyfte fram interventioner som baserades på kognitiv beteende 

terapi, där sjuksköterskor under sessioner diskuterade mat, träning och sömn för att 

skapa viktnedgång. Under varje session fick barnen tillsammans med sjuksköterskan 

sätta upp mål för att nå viktnedgång. Målen från tidigare sessioner utvärderades och 

barnet fick redovisa de metoder de själva hade tyckt var användbara för att nå de 

uppsatta målen (ibid.).  

Interventioner baserade på motiverande samtal under ledning av en sjuksköterska var 

enligt Wong och Cheng (2013) ett sätt att stödja barn till viktminskning. För att 

sjuksköterskorna skulle ha möjlighet att stödja barnen på ett bra sätt fick de utbildning 

i tekniker för motiverande samtal. Sjuksköterskornas strategier för de motiverande 

samtalen varierade beroende på hur redo barnet var för förändring (ibid.). 

 

 



 

10 

   

STÖD GENOM KOMMUNIKATION OCH KUNSKAPSFÖRMEDLING 

 

Kommunikation och kunskapsförmedling kunde utgöra både en möjlighet och ett 

hinder för stöd beroende på hur det förmedlades (Magnusson, Kjellgren & Winkvist, 

2012; Müllersdorf, Zuccato, Nimborg & Eriksson, 2010). Barn med övervikt eller 

fetma efterfrågade en undervisning, gällande mat och fysisk aktivitet, som var tydlig, 

lätt att förstå och icke-dömande. Det var också viktigt att information om övervikt och 

fetma till föräldrar inte kommunicerades på ett nedlåtande sätt (Magnusson et al. 

2012). En för ensidig kunskapsförmedling upplevdes av sjuksköterskorna vara ett 

hinder för att stödja till viktnedgång. Balansgången mellan att förmedla kunskap och 

inte dogmatisera inom viktundervisning kunde upplevas vara svårt (Müllersdorf et al. 

2010).  

  

Enligt Steele, Wu, Jensen, Pankey, Davis och Aylward (2011) så upplevde 

sjuksköterskan barriärer när de skulle kommunicera med barn och familjer om 

övervikt. Det fanns svårigheter att ta upp samtal kring viktproblematik då det 

upplevdes som ett känsligt ämne (ibid.). Det fanns även en upplevelse av att övervikt 

hos barn ofta kunde väcka känslor av skuld och skam hos föräldrarna (Müllersdorf et 

al. 2010). Rädsla och oro för att bli påhoppade och få klagomål från föräldrar blev ett 

hinder för att kommunicera problemen och därmed ett hinder för barnets 

viktminskning (Steele et al. 2011). Att belysa ett barns viktproblematik för föräldrarna 

för första gången upplevdes svårt på grund av en ängslan över att inkräkta på 

familjers privata sfär och på grund av att tydliga handlingsplaner saknades. Rädsla för 

konfrontation och brist på handlingsplaner kunde leda till att uppgiften att ta upp 

viktproblematiken skickades vidare eller gjorde att sjuksköterskor ibland undvek att ta 

upp problemet med barnet innan familjen själv nämnde det och bad om hjälp 

(Müllersdorf et al. 2010; Steele et al. 2011). En del sjuksköterskor kände sig inte 

heller kompetenta att kommunicera viktproblem med barn och föräldrar, de kände sig 

osäkra på vilka metoder de skulle använda i samtalet samt hur de skulle gå tillväga för 

att uppnå resultat. Sjuksköterskorna önskade ha material att utgå ifrån i samtalen och 

dela ut till familjer i behov av stöd och förändring (Steele et al. 2011).  

En framgångsrik strategi och möjlighet för att stödja familjer var att vara väl insatt i 

familjens situation, då detta ledde till att varje barn fick en unik omvårdnad 

(Müllersdorf et al. 2010). Flera sjuksköterskor hade negativa erfarenheter dels av att 

kommunicera med familjer om övervikt hos barn dels av ineffektiva viktprogram. Ett 

hinder för sjuksköterskan att stödja barn med övervikt eller fetma var att familjer inte 

såg övervikten som ett problem, som följd av att media gav uttryck för att barnet 

skulle vara bekväm med den hon eller han var hälsoproblemet kom då i skymundan 

(Steele et al. 2011). Müllersdorf et al. (2010) beskrev att en effektiv metod för att 
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lyfta fram barns övervikt med föräldrarna var att lyfta problemet ur ett medicinskt 

perspektiv, det vill säga att substansen i samtalet låg på riskerna med övervikt och 

fetma snarare än vid utseende (ibid.). Sjuksköterskor upplevde att det fanns vissa 

normer som kunde försvåra viktdiskussionen med barn, exempelvis en ändrad 

uppfattning om vad normalvikt innebar. Andra normer som försvårade 

viktdiskussionen med barn var ett ökat stillasittande och att träning ofta fokuserade på 

tävling istället för på långsiktig motion (Steele et al. 2011). Ett hinder för barn att gå 

ner i vikt var att onyttig mat var lättillgänglig och därmed svår att motstå (Rhoades, 

Al-Oballi & Penprase, 2011). Bra råd som sjuksköterskan kunde ge till föräldrar, för 

att stödja till viktminskning för barn, var att reducera sockerintaget genom att 

exempelvis utesluta marmelad och fruktkräm, att servera mindre mjölk och att bara 

äta en portion vid måltider hemma (Melin & Lenner, 2009). Skolorna borde erbjuda 

nyttigare alternativ till skolmaten och även ta bort varuautomater för att minska 

frestelsen (Nauta, Byrne & Wesley, 2009). När nyttig mat smakade bra uppmuntrades 

barn att välja dessa alternativ (Rhoades et al. 2011).  

Enligt Melin och Lenner (2009) kunde kurser där målet var att förmedla vilka 

möjligheter och verktyg som fanns för att stödja barn med övervikt eller fetma till 

viktnedgång ge en ökad självsäkerhet i rollen som ”hälso-rådgivare” och en större 

frimodighet att våga kommunicera problemen med vikt hos barn (ibid.). Genom 

samarbete med exempelvis dietister, idrottslärare, sjukgymnaster, läkare och 

psykologer kunde sjuksköterskan förmedla en djupare och bredare kunskap till barn 

och familjer som behövde stöd, råd och vägledning i kampen mot övervikt (Melin & 

Lenner, 2009; Wright et al. 2013).  Utbildning ledd av andra professioner inom 

vården, så som dietister, läkare, psykologer och sjukgymnaster, kunde göra att 

sjuksköterskor kände sig bättre rustade till att möta barn med övervikt och fetma 

(Melin & Lenner, 2009). 

 

STÖD GENOM MOTIVATION OCH ENGAGEMANG  

Stöd kunde förmedlas genom att motivera till förändring. Det fanns möjlighet för 

sjuksköterskor att stödja barn till viktminskning genom motiverande samtal (Wong & 

Cheng, 2013). Ytterligare en möjlighet för sjuksköterskor till att förmedla stöd var att 

ge föräldrar klara riktlinjer och råd om fysisk aktivitet och kost (Müllersdorf et al. 

2010). Hinder för sjuksköterskor att stödja barn till viktnedgång var att föräldrarna 

inte var engagerade i processen (Gellar, Druker, Osganian, Gapinski, LaPelle & Pbert, 

2012; Lorentzen, Dyeremose & Larsen, 2012; Lyles et al. 2012). För att möta barn 

med övervikt och fetma borde barnets egen motivation utgöra grunden (Brødsgaard, 

Wagner, Peitersen & Poulsen, 2013; Müllersdorf et al. 2010). Att barnet var redo för 
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förändring beskrevs av Gellar et al. (2012) som den avgörande faktorn för förändring. 

Barnets egen motivation var det som initierade början på en hälsosam livsstil. 

Motivationen kom av att barnet kunde göra viktminskningen till sitt eget projekt och 

utveckla egna strategier för självkontroll (Lorentzen et al. 2012). Barn stärktes även 

genom att själva ta ansvar för sitt hälsobeteende (Lyles et al., 2012). En av de 

vanligaste orsakerna enligt barn till att inte gå ner i vikt var bristen på motivation 

(Rhoades et al. 2011). Lorentzen et al. (2012) visade att vissa barn klarade att 

motivera sig själva och hade en hög grad av självkontroll medan andra barn inte hade 

samma förmåga till självdisciplin. Att lyckas att gå ner i vikt var en motivator för 

samtliga barn. Ett sätt att motivera till viktnedgång var också att låta barn få omge sig 

med andra barn i samma situation och träffa vänner som genomgick samma process 

(ibid.). Barn påverkades både positivt och negativt av sina kamrater när det handlade 

om val angående mat och motion (Gellar et al. 2012). Normer som påverkade barns 

självkänsla var att de trodde att om de gick ner i vikt och därmed passade in och inte 

stack ut skulle de få mer vänner (Rhoades et al. 2011). Barn var rädda för att deras 

kamrater skulle se att de var hos sjuksköterskan och då riskera att utsättas för 

mobbning. Risken att bli sedd eller förknippad med viktkontroller utpekades som den 

främsta barriären för att barnen skulle gå och prata med sjuksköterskan om sin vikt.  

Barn förslog att samtal om vikt bör ske i privata samtalsrum och att frågeformulär 

angående vikt bör ställas över internet (Gellar et al. 2012).  

Barn uttryckte att det var motiverande att ha en kompis att träna med (Rhoades et al. 

2011). Att ta små steg, skapa förståelse hos barnen för viktproblematiken och att 

stödja barnens motivation beskrevs som stöttepelare i arbetet mot förändring 

(Müllersdorf et al. 2010). Kunskap från sjukvårdspersonal om kost, motion, hur 

medias bild påverkar kroppsuppfattningen samt hur en livsstilsförändring genomförs 

beskrevs som en motiverande faktor (Brødsgaard et al. 2013). För att upprätthålla 

motivationen var det av yttersta vikt att uppmuntra barnen samt att undvika att få 

barnen att känna skuld över sin övervikt (ibid.). Müllersdorf et al. (2010) belyste 

vikten av att motivera framför att informera samt att information måste ske utan att 

skuldbelägga familjen och barnet i fråga (ibid.). Motiverande samtal med en 

sjuksköterska visade sig vara en metod som var effektiv för viktminskning hos barn. 

Barn vars föräldrar fick telefonrådgivning av en sjuksköterska om hur de kunde 

underlätta barns viktnedgång var mer fysiskt aktiva än de barn som fick motiverande 

samtal men vars föräldrar inte fick telefonrådgivning (Wong & Cheng, 2013). 

Familjer upplevde att det stöd som de fick utav sjukvårdspersonal gav god effekt för 

barnets viktminskning (Brødsgaard et al. 2013). Enligt Kubik och Lee (2014) fanns 

det från föräldrars sida, ett intresse av skolbaserade viktkontroller. 

Föräldrarnas engagemang spelade stor roll för barnens viktnedgång. Av föräldrar 

upplevda barriärer var att inte ha kunskap och motivation, samt att inte ha ekonomi 
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till att köpa nyttigare mat eller energi till att stödja sitt barn (Lorentzen et al. 2012). 

Föräldrar upplevde det även svårt att följa rekommendationer från 

viktminskningskliniker på grund av bristande tid och energi, trötthet och att barnen 

kämpade emot förändringen (Lyles et al. 2012).  Föräldrar ville ha klara riktlinjer och 

konkreta råd från sjuksköterskor om fysisk aktivitet och nutritionsmål. De ville även 

att sjuksköterskan skulle berätta att föräldrarna själva borde vara stödjande och 

engagerade för att en effektiv viktnedgång skulle uppnås (Brødsgaard et al. 2013; 

Kubik & Lee, 2014; Müllersdorf et al. 2010). När barn tillsammans med sina föräldrar 

fick komma på viktkontroll hos en skolsköterska och ta emot kostråd visade det sig att 

föräldrarna uppskattade råden samt upplevde det positivt att barnen fick råd från en 

annan vuxen individ än dem själva (Melin & Lenner, 2009). Enligt Brødsgaard et al. 

(2013) så kunde mödrar uppleva det svårt att ta upp viktdiskussionen med barnet på 

grund av en oro för att bli betraktad som den ”elaka modern” (ibid.). Föräldrar 

menade att det var av yttersta vikt att de kunde få stöd och kunskap från vårdgivare 

och myndigheter. Bristande stöd från skola och vård uppmärksammades av 

föräldrarna som försvårande omständigheter för att de skulle kunna stödja sina barn 

till viktminskning. Bristande stöd beskrevs som en känsla av att inte tas på allvar eller 

att bli avvisade från lärare och sjukvårdspersonal (Lorentzen et al. 2012).  

För att barn skulle lyckas med viktprogram och en omställning till en hälsosammare 

livsstil var det av stor betydelse att föräldrarna och resten av familjen var engagerade i 

förändringen (Steele et al. 2011).  Samtidigt som barn behövde stöd från föräldrar 

kunde barn uppleva en destruktiv press från föräldrar när barnet själv saknade 

motivation och självdisciplin att hålla sin vikt under kontroll (Lorentzen et al. 2012). 

Alla föräldrar insåg inte hur de påverkade barnets hälsostatus, detta kunde bero på 

brist på kunskap om vad som var nyttig kost samt svårigheter att förstå 

innehållsförteckningen på matvaror (Lorentzen et al. 2011; Steele et al. 2011). 

Föräldrar kunde motarbeta förändring om de inte var engagerade samt om de 

förmedlade dubbla budskap, exempelvis genom att inte följa de rekommendationer 

om kost och motion som gavs från sjuksköterskor och viktkliniker. Andra faktorer 

som kunde bidra till en ineffektiv stöttning från föräldrar var om de gav barnen 

snabbmat när barnen inte tyckte om den nyttiga maten eller att föräldrarna inte orkade 

skjutsa barnen till träning. Föräldrarna upplevde även frustration över svårigheterna 

med att få hela familjen att anpassa sig till de nya mat- och motionsvanorna (Lyles et 

al. 2012). Barn ville att föräldrarna skulle ha en stödjande roll om de skulle vara 

delaktiga i viktminskningsprocessen. Det förekom att föräldrar inte alltid var 

stödjande utan ibland beskrevs motarbeta barnens process genom att inte ta projektet 

på allvar eller reta barnen. En önskan från barns sida var då att själva få avgöra om 

föräldrarna skulle vara delaktiga i viktminskningsprocessen (Gellar et al. 2012). När 

barn fick möjlighet att prata om vikt och olika uppfattningar, upplevdes detta av 

barnen som en hjälp och ett stöd (Lyles et al. 2012). Både sjuksköterskor, föräldrar 
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och barn ansåg att de viktigaste åtgärderna som föräldrarna kunde göra för att stödja 

sina barn var att vara engagerade genom att träna och äta hälsosamt tillsammans, samt 

att köpa nyttig mat (Gellar et al. 2012).  

 

DISKUSSION 

 

METODDISKUSSION 

Utifrån studiens syfte arbetades två frågeställningar fram för att ytterligare inrikta 

arbetet. Detta kan ses som en styrka då syftet och därmed också sökningarna blev mer 

specifika. Litteratursökningen genomfördes i tre olika databaser; CINAHL PubMed 

och PsycINFO. De valda databaserna var relevanta för uppsatsen då samtliga 

innefattar en stor mängd omvårdnadsforskning. Databasernas inriktning och bredd är 

dock olika vilket kan ses som en styrka eftersom ett större forskningsområde på så 

sätt genomsöktes. Först utfördes grundläggande sökningar, med fritext, för att få 

vetskap om vilka sökord som var bäst lämpade för att nå de artiklar som var aktuella 

till syftet i respektive databas. För att sedan avgränsa och ytterligare definiera 

sökningarna användes MeSH- termer och CINAHL -Headings. 

Exklusionskriterierna var artiklar som berörde viktproblematiken sekundärt eller i 

förhållande till en sjukdom eller diagnos vilket var positivt då många icke relevanta 

artiklar, i förhållande till syftet, sållades bort. Att sökningarna endast behandlade 

artiklar som publicerats från och med år 2007 kan bedömas som en styrka då all 

forskning i resultatet är relativt ny. En svaghet med att ha en tidsbegränsning på 

sökningarna kan vara att tidigare publicerad forskning av god kvalitet inte belyses. 

Under sökningen uppkom dubbletter viket kan anses som en styrka då det antyder att 

sökorden syftar till det sökta problemområdet. Det kan ses som en svaghet att 

dubbletter inte redovisas i arbetet eftersom läsaren då inte får en komplett bild av hur 

många unika artiklar som sökningarna genererade, samt inte får en uppfattning om 

hur omfattande forskningsområdet var. En av resultatartiklarna innefattade åldrarna 

13- 19 år. Trots att åldersspannet på deltagarna överskrider 18 år valdes artikeln ändå 

att användas eftersom majoriteten av deltagarna föll inom åldersspannet för denna 

litteraturstudie.  

Sökningarna som gjordes i de tre olika databaserna var utformade för att täcka samma 

forskningsområde i respektive databas, detta kan bedömas vara en styrka då 

sökningen blev systematisk. Av de 15 resultatartiklarna var åtta studier kvalitativa, 

sex kvantitativa och en var av mixad metod. Eftersom syftet med studien var att 
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belysa sjuksköterskans möjligheter och hinder att stödja barn till viktnedgång var det 

av relevans att belysa barns, föräldrars och sjuksköterskors upplevelser av metoder för 

viktnedgång och då var de kvalitativa artiklarna av värde. Det var även av vikt att 

belysa vilka metoder som gav resultat i form utav viktminskning, då var de 

kvantitativa artiklarna av värde. Det är därför en styrka att artiklarna är så pass jämt 

fördelade på kvalitativ respektive kvantitativ metod.  

De flesta valda artiklarna hade en hög vetenskaplig kvalitet enligt granskningsmallen 

Carlsson och Eiman (2003). De artiklar som hade vetenskaplig grad III valdes att inte 

ingå i resultatet, detta för att öka pålitligheten i arbetet. Av resultatartiklarna kommer 

nio artiklar från USA, två artiklar från Danmark, tre artiklar från Sverige och en 

artikel från Kina. Att artiklarna kommer från flera olika länder kan ses som en styrka. 

Det visar en bred bild över forskningen i världen men det kan även vara en svaghet 

med artiklar från andra länder som till exempel USA. USA har en annan hälsokultur 

samt annat sjukvårdssystem vilket kan försvåra överförbarheten till Sverige. Att tre av 

artiklarna kommer från Sverige kan ses som en styrka då det reflekterar över vården 

av överviktiga barn i Sverige. Trovärdigheten ökar då artiklarna innefattade forskning 

ur både barns, föräldrars och sjuksköterskors perspektiv, dels för att resultatartiklarna 

då motsvarade studiens syfte men även för att om sjuksköterskan ska kunna erbjuda 

en god och individanpassad omvårdnad så bör även kunskap om barnens och 

föräldrarnas åsikter belysas. Då artiklarna har beskrivit urval, datainsamling och 

dataanalys i detalj så att det är möjligt att upprepa studierna, uppvisas en god 

bekräftelsebarhet och därmed en god vetenskaplig kvalitet. 

De valda sökorden användes för att ringa in det valda forskningsområdet. Även om 

sökordet ”nurs” användes handlade många av de relevanta artikelträffarna om 

skolsköterskor. Eftersom de flesta barn i åldrarna 6-18 år går i skolan kändes 

skolsköterskans kunskap angående mötet med barn med övervikt och fetma och deras 

föräldrar viktig att ta vara på. Detta är kunskap som allmänsjuksköterskan kan 

använda sig utav. Många av artiklarna kom ifrån USA, där även allmänsjuksköterskor 

kan arbeta på skolor och ha benämningen ”school nurse”. Eftersom sjuksköterskor 

som arbetade på skolor i de amerikanska artiklarna benämndes både som ”school 

nurse” och ”nurse” valde vi att nämna dem som sjuksköterskor. Däremot i Sverige har 

skolsköterskor alltid en specialistutbildning och därför benämns de i resultatet som 

skolsköterskor. Sökordet ”school intervention” användes för att barn tillbringar 

mycket tid i skolan och att många barn med övervikt eller fetma når vården via 

skolan.  

Bearbetningen av resultatartiklarna genomfördes med hjälp av kodning och symboler 

och gav en god överblick över artiklarnas resultat. Det kan ses som en styrka att 
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litteraturstudiens resultatkategorier har bearbetats under arbetets gång då det tyder på 

att resultatet har bearbetats grundligt, vilket ökar tillförlitligheten för litteraturstudien. 

Sjuksköterskans sex kärnkompetenser valdes ut att användas i denna studie. Under 

arbetets gång valdes tre av dessa kärnkompetenser ut då det var dessa kompetenser 

som berördes genomgående i resultatartiklarna.   

 

RESULTATDISKUSSION 

Resultatet visar olika faktorer som är viktiga för barn (6-18 år) med övervikt eller 

fetma när de skall minska i vikt. Stöd är en viktig del i barnets viktminskningsprocess 

och kan förmedlas genom interventionsprogram, kommunikation, 

kunskapsförmedling, motivation och engagemang.  

Det är viktigt att sjuksköterskan utgår från att varje barn och familj är unik (Enskär & 

Golsäter, 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Barn har olika lätt att motivera 

sig och motiveras av olika saker (Lorentzen et al., 2012). Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan kan anpassa kommunikation, kunskapsförmedling och stöd till den 

unika individen och situationen. Att vara insatt i den unika individens familjesituation 

var viktigt för att kunna stödja barnet på ett bra sätt (Müllersdorf et al. 2010). 

Sjuksköterskan kan stödja barnet genom att engagera föräldrarna i barnets 

viktnedgång (Enskär & Golsäter, 2014). 

Ett flertal studier i resultatet visade att både barn, föräldrar och sjuksköterskor 

upplever att barnets egen motivation, vilja och engagemang till förändring är en viktig 

del i barnets viktminskningsprocess (Brødsgaard et al. 2013; Gellar et al. 2012; 

Lorentzen et al. 2012; Müllersdorf et al. 2010). För att en viktminskning ska vara 

framgångsrik bör processen utgå ifrån barnet själv. En personcentrerad vård är därför 

nödvändig för att på bästa sätt stödja barnet, inte bara i en viktprocess utan även i att 

bli trygg i sin egen kropp. En tolkning av resultatet är att en viktförändring inte bör 

påskyndas utan individanpassas. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) är det 

viktigt att sjuksköterskan ser på barnet utifrån ett personcentrerat perspektiv, det vill 

säga se till barnets individuella styrkor och förutsättningar för att stödja barnet i att 

själv fatta beslut till förändring. I resultatet framkom att både föräldrar och barn 

kunde uppleva skuld och skam relaterat till viktdiskussion (Müllersdorf et al. 2010; 

Steele et al. 2011). För att klara detta bör sjuksköterskan vara medveten om att 

övervikt och fetma är ett ämne som kan väcka obekväma känslor både hos barn och 

föräldrar. För att sjuksköterskan ska kunna stödja barn och deras familjer på ett bra 

sätt är det viktigt att sjuksköterskan kan föra en kommunikation om övervikt och 
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fetma utan att skuldbelägga föräldrar och barn. Därför tycker vi att det är viktigt att 

sjuksköterskor får god utbildning och information om stödjande samtal. Ett sätt att 

föra stödjande samtal på är genom motiverande samtal (MI). Baggens och Sandén 

(2009) menar att ett samtal kan skapa trygghet och stöd, vilket styrker uppfattningen 

om att det är viktigt att sjuksköterskor får god utbildning och information om hur 

stödjande samtal förs.  

För att stödja barn till viktnedgång är det viktigt att sjuksköterskan kan förmedla 

kunskap om kost och fysisk aktivitet. För att vara effektiv bör undervisningen som 

sjuksköterskan ger vara tydlig, lättförstådd och inte få deltagare att känna sig 

kritiserade (Magnusson et al. 2012). Kunskap om kost och fysisk aktivitet är en 

förutsättning för att kunna fatta goda beslut i förhållande till en hälsosam livsstil. 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) ingår det i sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning att stödja barn till att fatta goda beslut. För att förmedla 

evidensbaserad vård behöver sjuksköterskan utgå ifrån kliniska riktlinjer som baseras 

på aktuell forskning (ibid.). Ett flertal artiklar belyste vikten av kliniska riktlinjer som 

hjälpmedel för sjuksköterskan i att stödja barn med övervikt eller fetma (Brødsgaard 

et al. 2013; Kubik & Lee, 2014; Müllersdorf et al. 2010; Steele et al. 2009). Det 

framkom att föräldrar ville ha tydliga riktlinjer från sjuksköterskan när det gällde hur 

de på bästa sätt kunde hjälpa sina barn att gå ner i vikt (Brødsgaard et al. 2013). 

Samtidigt menade sjuksköterskor att det inte fanns tillräckliga handlingsplaner att 

utgå från samt att de önskade ha mer material att dela ut till elever och föräldrar 

(Müllersdorf et al. 2010; Steele et al. 2011). I resultatet beskrevs vikten av att 

sjuksköterskor som arbetar med barn som har övervikt eller fetma har kliniska 

riktlinjer att tillgå (Delgado-Noguera et al. 2009). Att det fanns information att tillgå 

för att kunna stödja barn i deras viktminskningsprocess ansågs viktigt av både 

sjuksköterskor och föräldrar. Det kan anses oroande att sjuksköterskor upplever att de 

inte har tillräckligt med riktlinjer att tillgå.  Enligt Magnusson et al. (2012) upplevde 

barn ibland sjuksköterskors information angående fysisk aktivitet och nutrition som 

vag och förvirrande (ibid.), medan sjuksköterskorna menade att riktlinjer hjälper dem 

att vara tydliga emot barnen (Brødsgaard et al. 2013). Möjligtvis kan barns 

upplevelser av att sjuksköterskor har en vag och förvirrande utbildning grundas i att 

sjuksköterskor saknar handlingsplaner att utgå från i sin undervisning och inte 

använder tillgängliga riktlinjer i tillräcklig utsträckning.  

Ett flertal resultatartiklar beskrev att olika interventionsprogram för viktminskning 

kan vara ett verktyg för sjuksköterskor att stödja barn till viktnedgång. Effekter som 

interventioner kan resultera i är minskad vikt, minskat midjemått, minskat BMI, 

minskat tv-tittande och ökad utövad fysisk aktivitet (Pbert et al. 2013; Speroni et al. 

2008; Wright et al. 2013). Interventioner kan innehålla kognitiv beteende-terapi, 

motiverande samtal, diskussion, råd och undervisning om mat, träning och sömn. Ett 
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bra hjälpmedel för sjuksköterskor var att hjälpa barnen att sätta upp mål, föra dagbok 

över kost och fysisk aktivitet, använda sig utav mat-modeller samt låta barn testa 

olika träningsformer (Pbert et al. 2013; Speroni et al. 2008; Wong & Cheng 2013; 

Wright et al. 2013). Sjuksköterskor kan med fördel använda sig mer av interventioner 

för att stödja barn till viktnedgång. Resultatet visade på att interventioner kan 

utformas på olika sätt och ändå ha god effekt (Pbert et al. 2013; Speroni et al. 2008; 

Wong & Cheng 2013; Wright et al. 2013). Detta skapar ett utrymme för 

sjuksköterskan att forma viktminskningsprogram utifrån individen och på så sätt göra 

vården mer personcentrerad. Epstein et al. (2010) beskrev att sjuksköterskor bör 

användas för att utveckla viktminskningsprogram för barn.  

Resultatet visade att det finns en rädsla hos sjuksköterskor att ta upp barns 

viktproblematik med deras föräldrar. Flera sjuksköterskor undvek därför dessa samtal 

eftersom de vill undvika att stöta sig eller få klagomål från föräldrar (Müllersdorf et 

al. 2010; Steele et al. 2011). Melin et al. (2009) belyste att sjuksköterskor efter att ha 

fått utbildning kände sig mer frimodiga och säkra på att ta upp barns viktproblematik 

med föräldrar samt att de kände sig mer trygga i rollen som ”hälsorådgivare” (ibid.). 

En lösning på sjuksköterskans osäkerhet angående att kommunicera viktproblem kan 

därför vara att få utbildning kring hur barns viktproblematik bör diskuteras med 

föräldrar och barn. Det ingår i sjuksköterskans profession att skaffa sig en bred 

kunskap och att det är därför optimalt att använda sjuksköterskan i arbetet med barns 

viktproblematik (Epstein et al. 2010). Trots det framkom det i resultatet att 

sjuksköterskor upplevde att de behöver mer kunskap och utbildning för att på bästa 

sätt kunna bemöta och stödja barn i deras viktminskningsprocess. Denna skillnad kan 

bero på att det i resultatartiklarna endast är sjuksköterskor som förmedlar sina åsikter 

medan det i studien av Epstein et al. (2010) även är åsikter ifrån andra grupper som 

spelar in. Detta kan tolkas som att sjuksköterskors kompetens ibland upplevs bredare 

än vad sjuksköterskor själva anser att den är.  

I de kliniska riktlinjerna ingår det att mätning av BMI ska användas för att tidigt 

kunna diagnostisera övervikt och fetma, men att det enligt Gance- Cleveland et al. 

(2010) endast mäts BMI på 5 % av alla barn som kommer till en barnsjuksköterska 

(ibid.). I resultatet beskrevs att vissa interventioner grundas på att mäta BMI före och 

efter interventionen (Melin et al. 2009; Speroni et al. 2008; Wong & Cheng, 2013). 

För att kunna åstadkomma en förändring är det viktigt att vara medveten om 

utgångspunkten. Kubik och Lee (2014) visade dessutom att föräldrar är intresserade 

av skolbaserade viktkontroller hos sjuksköterskan (ibid.).  

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) är samverkan i team en viktig komponent 

för att uppnå säker och god vård (ibid.). Resultatet visade att sjuksköterskor upplever 

att samverkan i team, antingen via föräldrar eller andra professioner så som dietister, 
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sjukgymnaster, psykologer, läkare eller lärare gör att de känner att de kan förmedla ett 

utökat stöd. Det kan även ge en djupare och bredare kunskap om fysisk aktivitet och 

nutrition (Melin & Lenner, 2009; Wong & Cheng, 2013). Detta tyder på att det är 

viktigt med samverkan i team, vilket även kan utgöra en möjlighet för sjuksköterskor 

att stödja barn på ett bättre sätt. På samma sätt som god samverkan i team leder till 

goda möjligheter för sjuksköterskan att stödja barn i deras viktproblematik kan brist 

på samverkan leda till motsatsen, det vill säga vara hindrande för sjuksköterskan att 

förmedla stöd till barnen ifråga (Gellar et al. 2012).  

Müllersdorf et al. (2010) beskrev att ett effektivt sätt att ta upp viktproblematiken var 

att belysa övervikten eller fetman hos barn ur ett medicinskt perspektiv snarare än ur 

ett socialt perspektiv (ibid.). Eftersom skolsköterskor har en specialistkunskap om 

barns hälsa och ohälsa kan det vara till fördel att allmänsjuksköterskor får ta del av 

deras kunskap angående metoder för viktnedgång hos barn exempelvis genom 

utbildning och kurser.  

Barn som var mentorer till yngre barn visade sig lyckas bättre med att motivera och 

engagera barn än lärare när det gäller att förändra hälsobeteende (Smith & Holloman, 

2013). Enligt Gellar et al. (2010) påverkas barn av varandra, både i positiv och 

negativ riktning (ibid.). Eventuellt är det denna påverkan som gör att barnmentorerna/ 

hälsofaddrarna lyckas motivera andra barn bättre i förhållande till lärare. Ett sätt att ta 

vara på barns påverkan på varandra kan vara att använda sig av mentorer eller 

“hälsofaddrar”. I resultatet framgick att barn uppskattar att ha kompisar att träna med 

(Rhoades et al. 2011), “hälsofaddrar” skulle kunna vara ytterligare ett sätt att 

tillgodose detta behov på. Sjuksköterskor skulle kunna stödja barn genom att 

uppmuntra vänskapsrelationer med andra barn i samma situation, genom stödgrupper 

skulle möjligheten uppkomma att skapa dessa relationer. Enligt Lyles et al. (2012) så 

upplevde barn att stödgrupper även var till hjälp och stöd för att gå ner i vikt (ibid.).  

 

KONKLUSION OCH IMPLIKATION 

Det rådde en överenstämmelse i resultatet angående vikten av personcentrerad vård. 

En grundläggande faktor för stöd är att sjuksköterskorna behöver kunna anpassa 

mötet med familjen och de åtgärder som sätts in till det unika barnet. Flera 

sjuksköterskor upplevde att samtalet med barn och deras föräldrar ibland krävde en 

större kompetens och kunskap kring hur information om övervikt och fetma bäst 

skulle förmedlas. Att ha riktlinjer och goda handlingsplaner att följa upplevdes som 

en tillgång för sjuksköterskorna, då de gav dem möjlighet till ett strukturerat arbetssätt 

i mötet med övervikt och fetma hos barn och att de i sin tur kunde ge tydliga och klara 
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riktlinjer och råd till familjer och barn. För att tillgodose behovet av klara och tydliga 

riktlinjer behöver sjuksköterskor vara delaktiga i processen att utveckla dessa. Det 

finns en efterfrågan från föräldrar på skolbaserade viktkontroller men barn kan 

uppleva det jobbigt att gå till skolsköterskan inför sina skolkamrater. Interventioner 

där barn genom aktiviteter och utbildning stödjs till viktnedgång är goda verktyg för 

sjuksköterskor. För att bäst lyckas att stödja barn med övervikt eller fetma framkom 

det att familjens motivation och engagemang spelar en betydande roll. Sjuksköterskan 

skall inte bara motivera barnet till förändring utan även familjen, då föräldrar har stor 

påverkan på barnens livsstil och hälsovanor. Sjuksköterskan bör i arbetet med barns 

övervikt och fetma jobba i samverkan med hela familjen. 

Mer riktlinjer, handlingsplaner och annat material så som broschyrer och 

informationsblad bör utvecklas och finnas till hands för sjuksköterskor som arbetar 

med barn. Sjuksköterskor bör få vidareutbildning i hur stödjande samtal bör föras 

kring känsliga ämnen utan att skuldbelägga eller överföra känslor av skam på den 

berörda. Ett alternativ till skolbaserade viktkontroller kan vara att även utföra 

viktkontroller på vårdcentraler. Vidare forskning bör göras på hur barn kan motiveras 

då motivation är en viktig del i viktminskningsprocessen. Eftersom resultatet visar 

vikten av att hela familjen är engagerad i viktminskningsprocessen bör vidare 

forskning fokusera på att vidare utveckla familjebaserade viktminskningsprogram och 

även vad som engagerar familjen.
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BILAGA A  

 

   

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycINFO 

Barn-fetma Pediatric obesity (MH) 
Pediatric obesity (Mesh-

term) 
Obesity (SU EXACT) 

Sjuksköterska Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) 

Stöd Support (fritext) Support (fritext) Support (fritext) 

Viktprogram Weight program (fritext) Weight program (fritext) Weight program (fritext) 

Skolintervention 
School intervention 

(fritext) 
 

School intervention 

(fritext) 

Vikt Weight (fritext)  Weight (fritext) 



BILAGA B  

 

   

Tabell 2: Sökhistorik  

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Booleska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

141107 CINAHL 

(MH "Pediatric Obesity") AND 

Nurs* AND support 

Limiters: Abstract Available, 

Published Date: 20070101-

20141231, Peer Reviewed, 

Language: English, Swedish, 

Source Types, Academic Journals 

22 17 10 7 

141107 PsycINFO 

SU.EXACT("Obesity") AND 

nurs* AND support 

Limiters: Abstract Available, 

Published Date: 20070101-

2014131, Peer Reviewed, Journal 

Article, Language: English, 

Swedish ,Age group: Adolescence 

(13-17 Yrs), School Age (6-12 

Yrs) 

35 20 10 2 

141107 CINAHL 

(MH) "Pediatric Obesity") AND 

Nurs* AND weight program OR 

school intervention AND weight 

Limiters: Abstract Available; 

Published Date: 20070101-

20141231; Peer Reviewed, Journal 

article Language English, Swedish 

46 40 10 3 

141107 PubMed 

(((((Obesity) OR overweight) AND 

nurs*) AND weight program)  

Limiters: Journal Article, Abstract, 

Publication date from 2013/06/01 

to 2014/12/31, Humans, English, 

Swedish, Child: 6-12 years, 

Adolescent: 13-18 years 

26 10 5 1 

141107 PsycINFO 

SU.EXACT("Obesity") AND 

Nurs* AND (weight program OR 

school intervention) AND weight 

Limiters: Record type: Journal 

Article  Published Date: 20070101-

20140131; Language: English, 

Swedish Age group Adolescence 

(13-17 Yrs), School Age (6-12 

Yrs) 

 

25 15 4 1 

141030 
Manuell-

sökning 
 1 1 1 1 



BILAGA C  

 

   

Tabell 2: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

  

Referens  Brødsgaard, A., Wagner, L., Peitersen, B., & Poulsen, I. (2013). Action competence obstacles to 

managing childhood overweight: In-Depth Interviews With Mothers of 7- to 9-Year-Old Children. 

Journal of Pediatric Nursing, 28(5), 453–463.  

doi:10.1016/j.pedn.2013.02.024 

Land  

Databas 
Danmark 

CINAHL 

Syfte Syfte var att utforska mödrars erfarenheter och upplevelser i att förebygga och hantera deras barns 

(7- 9 år) övervikt. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Studien är av kvalitativ metod med ett fenomenologiskt tillvägagångsätt. Informanterna 

rekryterades från DNBC (Danish National Birth Cohort). Mödrar med barn som var överviktiga, 

eller icke överviktiga delades in i två grupper; MOC (Mothers to Overweight Children) och MNC 

(Mothers to Non overweight Children). 12 mödrar deltog i studien. Studien baseras på öppna 

djupgående intervjuer som spelades in. Intervjuerna transkriberades ordagrant för att sedan 

analyseras. Dataanalysen skedde enligt existentiell hermeneutisk fenomenologisk metod. Ett 

samtal blev avbrutet och ledde till ett bortfall på 12,5 %. 

Slutsats I studien framkom olika faktorer som oroade mödrarna gällande att ta upp viktdiskussion med sina 

överviktiga barn; dels oron för att barnet skulle kunna utveckla anorexia och dels oron för att bli 

betraktad som den "elaka modern". Mödrarna upplevde att barnets egen vilja till förändring var 

avgörande för en positiv viktutveckling samt att det första året var det svåraste året av en 

viktnedgång. Det framkommer i studien att mödrarna upplevde att stöd från sjuksköterska var 

nödvändigt och att det bästa stödet oftast baserades på tydliga och klara riktlinjer.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Vetenskaplig grad 1 



BILAGA C  

 

   

Artikel 2 

 

  

Referens  Gellar, L., Druker, S., Osganian, S. K., Gapinski, M. A., LaPelle, N., & Pbert, L. (2012). 

Exploratory research to design a school nurse-delivered intervention to treat adolescent 

overweight and obesity. Journal of Nutrition Education and Behavior, 44(1), 46- 54. 

doi:10.1016/j.jneb.2011.02.009 

 Land  

Databas 
USA 

PsycINFO 

 

 

 

 

 

Psycinfo 

Syfte 

 

 

 

 Syftet var att få en insyn i behoven och de olika förslag som de olika deltagarna (föräldrar, elever, 

skolsköterska, skolpersonal) hade gällande designen och genomförandet av interventions protokoll 

och material om barns övervikt. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Studien är av kvalitativ metod. 100 deltagare i sammanlagt fem fokusgrupper användes för att 

samla in data; en grupp med överviktiga killar 13- 17 år, en grupp överviktiga tjejer 13- 17 år, en 

grupp med föräldrar till överviktiga barn, en grupp med skolsköterskor och en grupp med övrig 

skolpersonal. Skolsköterskorna rekryterades genom folkhälsodepartementet. Skolsköterskorna 

gick igenom patientjournaler för att hitta barn med ett högre BMI. Övriga deltagare rekryterades 

genom exempelvis annonsering av studien, direkt kontakt och muntligen. Datainsamlingen skedde 

genom intervjuer med fokusgrupper. En observatör antecknade verbal och icke-verbal 

kommunikation. Även demografisk data samlades in. Sessionerna spelades in för att därefter 

skrivas ner ordagrant. Dataanalysen skedde genom innehållsanalytisk metod. Bortfall redovisas 

inte.  

Slutsats Studien visade att det var viktigt att få hela familjen att äta nyttigare. Studien visade att föräldrarna 

tyckte det var viktigt att föräldrar blev informerade om hur viktigt deras stöd är. Barnen i studien 

tyckte det var viktigt att man var redo för en förändring innan man deltog i en intervention. 

Studien visade att skolsköterskorna trodde att sekretessen skulle bli det största hindret för att få 

barnr att vilja delta, till största del på grund av genans och rädslan att bli mobbad. Barnen gav då 

förslag som exempelvis online-enkäter eller privata samtalsrum.  

 
Vetenskaplig  

kvalitet 
Vetenskaplig grad II 



BILAGA C  

 

   

Artikel 3 

 

 

 

  

Referens  Kubik, M. Y., & Lee, J. (2014). Parent interest in a school-based, school nurse-led weight 

management program. The Journal of School Nursing, 30(1), 68-74. 

doi:10.1177/1059840513485091 

 Land  

Databas 
USA  

PsycINFO 

Syfte Syftet var att bedöma intresset hos föräldrar med barn i tidig skolålder av deltagandet i 

skolbaserade viktkontroller utförda av en skolsjuksköterska, samt bedöma om intresset av 

viktkontrollerna hade samband mellan barnets viktstatus, föräldrars oro över barnets vikt och/ eller 

sociodemografiska egenskaper hos barnet och föräldrarna. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvantitativ metod med designen tvärsnitts-studie. Ett randomiserat urval inom ett skoldistrikt som 

innefattade 10 grundskolor och 5000 grundskolelever. 300 elever valdes ut genom randomisering. 

Föräldrarna till de utvalda eleverna blev inbjudna till att delta i undersökningen. 122 föräldrar 

tackade ja till att delta i studien samt lämnade in fullständiga svar i enkäten. Data samlades in 

genom en enkätundersökning som skickades via posten. Beskrivande och analytisk statistik 

användes i dataanalysen. Bortfallet var 43 %.  

 
Slutsats Studien visar att det finns ett intresse av skolbaserade viktkontroller från föräldrars sida. Nästan 

hälften av föräldrarna i studien uppgav att de var intresserad av att deras barn skulle delta i ett 

viktkontrollprogram lett av en skolsjuksköterska efter skoltid, gå till en föräldrar-stödgrupp i 

skolan ledd av en skolsjuksköterska där fokus skulle ligga på hälsosam viktkontroll för barn samt 

att de var intresserad av att gå till en skolsjuksköterska med deras barn för att diskutera fysisk 

aktivitet och nutritions mål.  

 
Vetenskaplig  

kvalitet 
Vetenskaplig grad I 



BILAGA C  

 

   

Artikel 4  

 

 

  

Referens  Lorentzen, V., Dyeremose, V., & Larsen, B. H. (2012). Severely overweight children and dietary 

changes-a family perspective. Journal of Advanced Nursing, 68(4), 878-887. doi:10.1111/j.1365-

2648.2011.05791.x 

 

Land  

Databas 
Danmark 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka erfarenheter av kostförändringar hos överviktiga barn och deras familjer. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Studien är av kvalitativ metod. Designen var en longitudinell fenomenologisk fallstudie.  

Urvalet skedde ur en tidigare studie som gjorts för att hitta en diet som skulle kunna minska 

insulinresistensen hos överviktiga barn. Utav studiens 14 deltagare var 4 barn ur föregående 

studie, 6 deltagare var föräldrar och 4 deltagare var syskon över 8-års ålder. Var och en av de 14 

deltagarna intervjuades individuellt 2- 3 gånger under en 2,5-års period. Totalt genomfördes 61 

intervjuer. Intervjuerna var semi-strukturerad och genomfördes i hemmet. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. Data analyserades enligt en tematisk och fenomenologisk metod. Uttalanden 

kodades och kategoriserades för att sedan bearbetades genom en kondensationsprocess. Bortfall 

redovisas inte. 

 
Slutsats Studien visade att barn upplevde en destruktiv press från föräldrarna när barnet saknade 

motivation och självdisciplin att hålla sin vikt under kontroll. När barnet fick möjlighet att omge 

sig med barn i samma situation och skapa vänner som genomgick samma process skapades 

motivation och till följd av det viktnedgång. Det var viktigt för barnens viktnedgång att 

föräldrarna var motiverade. Upplevda barriärer var att inte ha kunskap, motivation eller energi till 

att stödja sitt barn, ekonomi till att köpa nyttigare mat och kunskap att förstå 

innehållsförteckningen på matvaror samt bristande stöd från skola och vård. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Vetenskaplig grad I 



BILAGA C  

 

   

Artikel 5 

 

 

  

Referens  Lyles, A., Riesch, S. K., Sanders, L., Sass-DeRuyter, S. M., Birchmeier, B., & Kotula, K. (2012). 

How do treatment-seeking overweight youth and their parents describe weight promoting factors 

in their family? Journal of Community Health Nursing, 29(4), 187- 201. 

doi:10.1080/07370016.2012.724278 

Land  

Databas 
USA 

CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva uppfattningar om potentiella vikt-främjande faktorer hos de familjer som 

söker behandling för övervikt hos barn. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Designen var kvalitativ innehållsanalys. Forskarna inbjöd barn som behandlades på en klinik för 

övervikt samt deras föräldrar till att delta. Inklusionskriterierna var åldrarna 9-18 år, 

engelskspråkig, diagnostiserad övervikt samt att de deltog i en större enkätstudie. 

Exklusionskriterier var barn som behövde sondmatning, hade ett kroniskt medicinskt tillstånd som 

påverkar matintag eller vikt, behandlades med kroniska steroider, kemoterapi eller 

immunhämmande medel. En intervju i hemmet genomfördes och deltagarna tillfrågades om de vill 

delta i en fokusgrupp vid ett enskilt tillfälle. 12 utav 28 familjer gick med på att delta i 

fokusgrupper men endast sju familjer fullföljde. En grupp bestod utav föräldrar och en grupp utav 

barn. Samtalet i grupperna kretsade kring föräldrar-stil och hur föräldrar kan skapa ett klimat i 

familjen som är accepterande och kravlöst. Dataanalys skedde enligt kvalitativ innehållsanalys. Ett 

internt bortfall på 5 familjer som inte deltog i fokusgrupper. 

Slutsats För att barn ska lyckas med viktprogram och en omställning till en hälsosammare livsstil måste 

föräldrarna och resten av familjen vara engagerade i förändringen. Föräldrarna motarbetade 

förändringen om de förmedlade dubbla budskap, genom att t.ex. inte följa de rekommendationer 

som kliniken gav, gav barnen snabbmat om de inte tyckte om den nyttiga maten eller inte orkade 

ta barnen till träning. Föräldrarna upplevde det svårt att följa rekommendationerna på grund av 

bristande tid och energi, trötthet och att barnen kämpade emot. Föräldrarna upplevde frustration 

över att det var svårt att få hela familjen att anpassa sig till de nya mat- och motionsvanorna. Barn 

stärks genom att de själva fick börja ta ansvar för sitt hälsobeteende. I fokusgrupperna fick barnen  

möjlighet att prata om vikt och olika uppfattningar, detta upplevde barnen som en hjälp och som 

ett stöd. 

 
Vetenskaplig  

kvalitet 
Vetenskaplig grad I 



BILAGA C  

 

   

Artikel 6 

 

 

 

  

Referens  Magnusson, B. M., Kjellgren, I. K., Winkvist, A. (2012). Enabling overweight children to improve 

their food and exercise habits – school nurses’ counselling in multilingual settings. Journal of 

Clinical Nursing, 21(17-18), 2452–2460. doi: 10.1111/j.1365-2702.2012.04113.x 

 Land  

Databas 
Sverige  

CINAHL 

Syfte Syftet var att analysera skolsköterskors rådgivning med barn med övervikt eller fetma, i en 

kontext med många invandrare, gällande mat och fysisk aktivitet. 

 Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Studien är kvalitativ och har en utforskande design. 40 skolsköterskor med nyckelfunktioner i 

Göteborgs skolhälsovård tillfrågades. 14 svarade ja, och 8 skolsköterskor rekryterade en eller flera 

elever och deltog därför i studien. Inklusionskriterierna var att samtalen mellan skolsköterskan och 

eleven skulle vara rådgivande samtal om övervikt och hälsa. Barnet skulle vara överviktigt eller ha 

risk att bli överviktigt och barnet skulle gå i grundskolan eller på gymnasiet. Datainsamlingen 

skedde genom 22 ljudinspelade samtal mellan sjuksköterskan och barnet angående övervikt och 

hälsa. Dataanalysen innebar att inspelningarna transkriberades och författarna tillsammans 

analyserade och kodade innehållet. Kvalitativ innehållsanalys, ett kvalitativt forskningsprogram   

samt NVivo 20  (QSR Pty Ltd, Doncaster, Victoria, Australia) användes för att analysera data. 

Inget internt bortfall. 

Slutsats Studien belyser vikten av att inte vara nedlåtande i samtal med barn och föräldrar om övervikt 

eller fetma.  Kunskap kunde utgöra både en möjlighet och ett hinder för stöd beroende på hur den 

förmedlades. Undervisningen skulle vara tydlig, lättförstådd och inte få deltagare att känna sig 

kritiserade. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Vetenskaplig grad II 



BILAGA C  

 

   

Artikel 7 

 

  

Referens  Melin, A., & Lenner Arvidsson, R. (2009). Prevention of further weight gain in overweight school 

children, a pilot study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23(3), 498- 505. 

doi:10.1111/j.1471-6712.2008.00651.x 

 Land  

Databas 
Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva och utvärdera en behandlingsmetod som var avsedd för implementering 

inom skolhälsovården. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Mixadmetod. En undersökning gjordes i 32 skolor i Halmstad kommun angående barn vid 7-års 

ålders vikt och längd. Till föräldrarna vars barn var överviktiga skickades en inbjudan till att ingå i 

studien. 35 familjer kom på informationsmötet om studien och 20 familjer valde att delta. I 

studiens början mättes längd, vikt och BMI utav en skolsjuksköterska. En dietist intervjuade 

barnen och föräldrarna med hjälp utav frågeformulär. Uppföljning på längd, vikt och BMI skedde 

en gång i månaden under 1 år utav en sjuksköterska, när året var slut fick deltagarna återigen fylla 

i frågeformuläret. Det var 17 familjer och 15 skolsköterskor som intervjuades och fick utvärdera 

interventionen, samt berätta vilka råd som varit lättast/ svårast att följa. Data analyserades med en 

analyserande och jämförande statistik.  
Inget internt bortfall 

Slutsats De råd som föräldrarna tyckte var svårast att följa var att begränsa matintaget, särskilt när barnen 

var i skolan, dricka osötad saft/ läsk istället för sötad samt att förhindra inköp av sötsaker. De råd 

som var lättast att följa var att reducera sockerintaget genom att utesluta marmelad och fruktkräm, 

att servera mindre mjölk och att bara äta en portion vid måltider hemma. Kurser av andra 

vårdprofessioner kan ge en ökad självsäkerhet i rollen som hälsorådgivare.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Vetenskaplig grad I 



BILAGA C  

 

   

Artikel 8 

 

 

  

Referens  Müllersdorf, M., Zuccato Martinsson, L., Nimborg, J., & Eriksson, H. (2010). Maintaining 

professional confidence – Monitoring work with obese schoolchildren with support of an action 

plan. Scandinavian Journal of Caring Science, 24(1), 131-138.  

doi: 10.1111/j.1471-6712.2009.00696.x 

 Land  

Databas 
Sverige  

CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva hur skolsjuksköterskor uppfattar sitt arbete med barn med fetma med stöd 

av en handlingsplan. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Metoden är kvalitativ innehållsanalys. 6 skolsköterskor i en kommun i centrala Sverige inbjöds till 

studien. Djupgående intervjuer med skolsköterskor utfördes, de som deltog var informanten, 

intervjuaren och en observatör. Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades ordagrant. 

Dataanalysen utfördes med kvalitativt innehållsanalytiskt tillvägagångssätt. Inget bortfall fanns. 

Slutsats Studien belyser vad skolsköterskor upplever som hinder och möjligheter för att stödja barn med 

övervikt och fetma. Skolsköterskorna menar att det är viktigare att motivera snarare än att 

informera och att det finns en stor utmaning i att informera en elev och dess familj på rätt sätt, 

utan att skuldbelägga och inkräkta för mycket på familjens privata sfär.  

 
Vetenskaplig  

kvalitet 
Vetenskaplig grad II 



BILAGA C  

 

   

Artikel 9 

 

 

 

  

Referens  Nauta, C., Byrne, C., & Wesley, Y. (2009). School nurses and childhood obesity: An investigation 

of knowledge and practice among school nurses as they relate to childhood obesity. Issues in 

Comprehensive Pediatric Nursing, 32. 16–30.  

doi: 10.1080/01460860802610186 

Land  

Databas 
USA  

CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva den kunskap och praxis som skolsjuksköterskor på skolor i New Jersey 

besitter när det gäller barnfetma. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Studien är en sambandsstudie med en korrelations design. Information om studien skickades ut till 

21 län i New Jersey, varav tre län deltog i studien. Ett bekvämlighetsurval gjordes där det valdes 

ut 103 skolsjuksköterskor demografisk data samlades in. 225 enkäter skickades ut, 103 enkäter 

kom tillbaka. Beskrivande statistik användes i dataanalysen. Spearman’s korrelations koefficient 

användes för att upptäcka eventuella samband mellan olika variabler. 46 % av enkäterna 

returnerades. 

Slutsats Skolsköterskor ansåg att skolorna borde ta bort varuautomater och erbjuda eleverna nyttigare 

matalternativ. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Vetenskaplig grad I 



BILAGA C  

 

   

Artikel 10 

 

  

Referens  Pbert, L., Druker, S., Gapinski, M. A., Gellar, L., Magner, R., Reed, G., ... Osganian, S. (2013). A 

school nurse-delivered intervention for overweight and obese adolescents. Journal of School 

Health, 83(3), 182-193.  

doi:10.1111/josh.12014 

Land  

Databas 
USA  

CINAHL 

Syfte Syftet var att utvärdera möjligheter och effektiviteten av skolsköterske- baserad intervention med 

mål att förbättra diet, aktivitet och minska BMI bland barn med övervikt och fetma. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Studien är en klusterrandomiserad kvantitativ interventionsstudie. Ett bekvämlighetsurval på 6 

högstadieskolor i Massachusetts gjordes, där inbjöds studenter som hade ett BMI som innebar 

fetma att delta på 3 av skolorna medan de andra tre matchades med respektive skola för att 

jämföra interventionens verkan. Inklusionskriterier var att en av föräldrarna skulle vara 

engelskspråkig och exklusionskriterier var barn som skulle flytta.  Det var 42 barn i 

interventionsgruppen och 40 barn i kontrollgruppen. Data analyserades genom beskrivande och 

analytisk statistik. Inget internt bortfall skedde. 

Slutsats Interventionen bestod av rådgivningstillfällen mellan barn och sjuksköterskor. Sjuksköterskorna 

fick i interventionens början utbildning om hur en effektiv kommunikation med barn med övervikt 

kunde ske. Interventionsgruppen visade minskning i midjemått och systoliskt blodtryck samt så 

konsumerade barnen i interventionsgruppen mindre socker efter interventionen. Artikeln visar att 

skolbaserade sjuksköterskeledda interventionsprogram kan vara effektiva för att minska barns 

övervikt och öka deras hälsa. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Vetenskaplig grad II 



BILAGA C  

 

   

Artikel 11 

 

 

  

Referens  Rhoades, R.D., Al-Oballi Kridli, S., & Penprase, B. (2011).Understanding overweight 

adolescents’ beliefs using the theory of planned behaviour. International Journal of Nursing 

Practice, 17(6), 562- 570.  

doi:10.1111/j.1440-172X.2011.01971.x 

 Land  

Databas 
USA  

CINAHL 

Syfte Syftet var att förstå överviktiga barn beteenden, tro och övertygelser om normer och 

kontrollerande faktorer angående att förlora vikt, motionera och äta hälsosamt. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Studien har en innehållsanalytisk kvalitativ metod. Deltagarna valdes målmedvetet från en skola 

med inklusionskriterierna att de skulle ha övervikt och vara inom åldersspannet 13- 19 år. 11 

överviktiga barn tillfrågades varav 10 valde att delta i studien. Semi-strukturerade intervjuer 

utfördes och ljudinspelades och transkriberades. Dataanalysen utfördes med hjälp av 

innehållsanalytisk metod. Ett bortfall på 9 %. 

 
Slutsats Studien belyser vikten av att ha föräldrars stöd och engagemang för att gå ner i vikt. Att ha en vän 

att träna med och att onyttig mat var frestande påverkar hur lätt eller svårt det upplevs att gå ner i 

vikt enligt barn. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Vetenskaplig grad II 



BILAGA C  

 

   

Artikel 12 

 

 

  

Referens  Speroni, K. G., Tea, C., Earley, C., Niehoff, V., & Atherton, M. (2008). Evaluation of a pilot 

hospital-based community program implementing fitness and nutrition education for overweight 

children. Journal for Specialists in Pediatric Nursing: JSPN, 13(3), 144-153. doi:10.1111/j.1744-

6155.2008.00149.x 

Land  

Databas 
USA  

CINAHL 

Syfte Syftet var att utvärdera effekten av ett sjukhus-baserat interventionsprogram för minskning av 

BMI justerat till ålder och kön hos barn i åldrarna 8-12 år med ett BMI som klassas som i 

riskzonen för övervikt, samt övervikt. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Studien är av kvantitativ metod. 32 barn deltog i interventionen. Inklusionskriterierna var att 

barnen skulle vara i åldern 8-12 år, ett BMI över 25, kunna läsa och skriva engelska, var villig att 

genomföra fysisk aktivitet i enlighet med interventionen samt föra dagbok under 

interventionstiden. De barn som anmälde sig till studien, ingick i inklusionskriterierna och betalde 

en programavgift på 100$ fick delta i studien. Datainsamling skedde genom att en sjuksköterska 

mätte längd, vikt och midjemått i början av interventionen, efter 12 veckor och ytterligare en gång 

efter 24 veckor. Deltagarna fyllde i frågeformulär om kost och fysisk aktivitet. Vid vecka 12 och 

24 svarade deltagarna på enkäter om hur nöjda de var med sina egna och familjens val kring kost 

och fysisk aktivitet. Under 4 av de 12 veckorna skrev deltagarna dagbok över hur mycket och vad 

de åt, hur mycket de rörde på sig och 10 saker de gjorde mest under dagen. Data analyserades med 

analytisk statistik. Inget bortfall redovisas. 

Slutsats Interventionsprogrammet som syftade till ökad kunskap om motion och hälsosam kost gav goda 

resultat i form utav minskat BMI och midjemått för barn som är i riskzonen för övervikt samt barn 

som är överviktiga. Deltagarna deltog i ett träningspass i veckan som leddes av en idrottslärare. 

Under träningspassen uppmuntrade och motiverade läraren till att göra hälsosamma val angående 

kost och motion i vardagen. Träningen kompletterades med nutritionslära av en dietist. Barnen 

uppmuntrades att fortsätta motionera och äta bra även efter interventionen. BMI och midjemått 

hade fortsatt sjunka trots att interventionen var slut. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Vetenskaplig grad II 



BILAGA C  

 

   

Artikel 13 

 

 

  

Referens  Steele, R. G., Wu, Y. P., Jensen, C. D., Pankey, S., Davis, A. M., & Aylward, B. S. (2011). School 

nurses' perceived barriers to discussing weight with children and their families: A qualitative 

approach. Journal of School Health, 81(3), 128-137.  

doi:10.1111/j.1746-1561.2010.00571.x 

 Land  

Databas 
USA  

CINAHL 

Syfte Syftet var att bidra till litteraturen om skolsköterskors hinder i arbetet med övervikt genom att 

ytterligare analysera, med hjälp av fokusgrupper, skolsköterskans upplevda hinder att ta itu med 

viktrelaterade hälsoproblem hos barn och deras familjer.  

 
Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ metod. Tre skoldistrikt valdes ut ur bekvämlighetssynpunkt och därefter e-mejlades alla 

skolsköterskor (uppskattnignsvis 100 skolsköterskor) i de tre distrikten. 22 skolsköterskor deltog i 

studien. Datainsamlingen baserades på fokusgrupper med öppna frågor där de deltagande 

skolsköterskorna fick diskutera upplevda hinder för sitt arbete med barn relaterat till övervikt. 

Fokusgrupperna ljudinspelades och transkriberades, samt gjordes anonyma. Datan analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys. Under dataanalysen användes "NVivi 8 software package" för att 

koda samtalen. 18 koder för vad skolsköterskorna upplevde som hinder fanns.  

Slutsats Vikten av att ha tillgång till riktlinjer som sjuksköterska belyses. Även att föräldrar bör vara 

engagerade i sina barns process mot viktminskning. Sjuksköterskan upplevde barriärer när de 

skulle kommunicera med barn och familjer. Även sjuksköterskornas rädsla för att bli påhoppade 

av föräldrarna belystes i artikeln.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Vetenskaplig grad II 



BILAGA C  

 

   

Artikel 14 

 

 

 

 

  

Referens  Wong, E. M. Y., & Cheng, M. M. H. (2013). Effects of motivational interviewing to promote 

weight loss in obese children. Journal of Clinical Nursing, 22(17-18), 2519-2530. 

doi:10.1111/jocn.12098 

 
Land  

Databas 
Kina 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka effekterna av motiverande samtal till överviktiga barn och 

telefonkonsultation för föräldrarna för att främja viktminskning hos överviktiga barn. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvantitativ metod med kvasi- experimentell design. Urvalet skedde bland 791 elever i klasserna 5 

och 6, från 4 grundskolor i Hongkong. Alla elever med övervikt blev inbjudna till att delta i 

studien. 185 elever deltog i studien fördelade i tre grupper med minst 45 elever per grupp. 

Inklusionskriterierna var att barnen inte skulle ha någon allvarlig matallergi eller någon kronisk 

sjukdom som påverkar matintaget eller möjligheten till fysisk aktivitet samt ha föräldrarnas 

tillåtelse till att delta i studien. Studien bestod av 6 sessioner för barnen, 30 min/ session. 

Föräldrarna fick telefonrådgivning vid 5 tillfällen. Antropometriska mått så som längd, vikt, BMI, 

andel kroppsfett, omfånget av olika kroppsdelar samt blodtryck mättes i början och i slutet av 

studien. Viktrelaterade beteenden i form utav kalori-intag och kalori-förbrukning genom fysisk 

aktivitet granskades genom dagböcker.  Beskrivande och analytisk statistik användes. Inget 

bortfall redovisas. 

Slutsats Studien visade att en intervention som varade i 14 veckor där barn med övervikt fick motiverande 

samtal med en sjuksköterska, ledde till att barnen minskade sitt kalori-intag och ökade sin kalori-

förbrukning. Barn som fick motiverande samtal samt vars föräldrar fick telefonrådgivning av en 

sjuksköterska om hur de kunde underlätta sitt barns viktnedgång var mer fysiskt aktiva än de barn 

var föräldrar inte fick telefonrådgivning. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Vetenskaplig grad I 



BILAGA C  

 

   

Artikel 15 

 

 

 

Referens  Wright, K., Giger Newman, J., Norris, K., & Suro, Z. (2013). Impact of a nurse-directed, 

coordinated school health program to enhance physical activity behaviors and reduce body mass 

index among minority children: A parallel-group, randomized control trial. International Journal 

of Nursing Studies, 50(6), 727-737.  

doi:10.1016/j.ijnurstu.2012.09.004 

Land  

Databas 
USA  

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera effekten av ett hälsoprogram i grundskolan som är samordnat 

av en sjuksköterska. Hälsoprogrammet var kulturellt och språkligt anpassat till familjerna, 

familjecentrerat och fokuserade på livsstil, fysisk aktivitet och BMI. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Studien var kvantitativ med en randomiserad kontrollerad design. Fem grundskolor i Los Angeles 

valdes ut. Vilken interventionsgrupp skolan skulle hamna i skedde genom randomisering. 305 

elever i åldrarna 8-12 år deltog i studien, inklusionskriterier var att barnen hade ett BMI som 

räknas som övervikt samt att barnen inte hade några fysiska begränsningar som hindrade fysisk 

aktivitet. Datainsamlingen skedde i studiens början och slut, studien pågick i 4 månader. Föräldrar 

och barn fyllde i var sitt formulär med demografiska frågor, barnen fyllde även i två formulär med 

frågor om nutrition och fysisk aktivitet. Barnens längd, vikt, midjemått och BMI mättes. Data 

analyserades med en analytisk metod samt verktyg såsom t-test och chi-square test.54 elever 

genomförde inte studien så det utgör ett bortfall på 17 %.  

Slutsats Studien visar att ett skolbaserat interventionsprogram lett av en sjuksköterska gav resultat i form 

utav mindre tv-tittande, lägre BMI, mer utövad fysisk aktivitet, samt högre närvaro på 

gymnastiklektionerna i skolan. Varje vecka var det en samling på 90 minuter som leddes utav en 

sjuksköterska, idrottslärare och vårdgivare från kommunen. Varje samling i interventionen bestod 

utav fysisk aktivitet, nutritionslära, undervisning om hur beteenden kan förändras och att involvera 

familjen. Medan barnen var fysiskt aktiva fick föräldrarna undervisning om betydelsen av övervikt 

hos barn och vikten av ett hälsosamt liv. De fick även möjligheten att diskutera svårigheter och 

framgångar kring sitt barns övervikt i föräldrar-stödgrupper som leddes av en sjuksköterska. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Vetenskaplig grad II 
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