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Sammanfattning  

Bakgrund: Barn har rätt till stöd som möjliggör en god hälsa och sjuksköterskor 
inom barnhälsovården (BVC-sjuksköterskor) ska arbeta hälsofrämjande genom ett 
stödjande och vägledande arbetssätt. En tidig identifiering av viktproblem är väsentlig 
eftersom åtgärder bör implementeras under tidig barndom. För att minska utveckling 
av till exempel hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes är det viktigt att BVC-
sjuksköterskor aktivt arbetar mot övervikt och fetma. Medvetandegörande om de 
faktorer som kan påverka BVC-sjuksköterskor i det hälsofrämjande arbetet är viktigt 
för att kunna utveckla och förbättra arbetet. Syftet var att belysa vilka faktorer som 
kan påverka BVC-sjuksköterskans hälsofrämjande arbete mot övervikt och fetma. 
Metod: En integrativ litteraturöversikt genomfördes. Artikelsökning genomfördes i 
elva olika databaser. Sökningen genererade i 20 resultatartiklar som bearbetades 
systematiskt. Resultat: Resultatet presenteras utifrån analysens framkomna 
kategorier: BVC-sjuksköterskans stödjande faktorer, BVC-sjuksköterskans hindrande 
faktorer, Föräldrarnas påverkan och BVC-sjuksköterskans förhållningssätt. Resultatet 
diskuterades utifrån Nola J Penders omvårdnadsteori. Konklusion: BVC-
sjuksköterskor påverkas av olika faktorer som har betydelse för det hälsofrämjande 
arbetet. För att uppnå framgång i det hälsofrämjande arbetet är det viktigt att föräldrar 
är involverade och har insikt i barnets rådande överviktsproblematik. BVC-
sjuksköterskor efterfrågar mer utbildning i kommunikation samt mer kunskap om hur 
övervikt och fetma ska hanteras inom barnhälsovården. För att vidareutveckla BVC-
sjuksköterskors hälsofrämjande arbete för överviktiga och feta barn krävs mer 
forskning inom området. 
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Abstract 

Background: Children are entitled to receive support that enables their good health. 
Support and guidance are fundamental aspects in the child health care. An early 
identification of weight problems is essential because the measures should be 
implemented in early childhood. To reduce the development of cardiac diseases and 
diabetes, it is important that the child health care nurse works actively against 
children with weight problems and obesity. Various factors can affect the child health 
care nurse in health promotion. Awareness concerning these factors are important in 
order to develop and improve health promotion. The aim was to illustrate the factors 
that may affect the child health care nurse´s health promotion for children with weight 
problems and obesity. Method: An integrative literature review was performed. 
Article search was conducted from eleven different databases. The search generated 
20 articles that were processed systematically. Result: The results are presented on 
the basis of the analysis presented originated categories: child health care nurse 
supportive factors, child health care nurse impeding factors, the influence of parents 
and child health care nurse approach. The results were discussed according to nursing 
theorist Nola J. Pender´s theory. Conclusion: Child health care nurses affected by 
various factors that are important for health promotion. To achieve success in health 
promotion, it is important that parents are involved and have an insight into their 
child's current weight problems. Child health care nurses feel they need more training 
in communication and more knowledge about how weight problems and obesity 
should be handled within child health care. To help develop the child health care 
nurse health promotion for children with weight problems and obesity further research 
is required. 
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Inledning 
Övervikt och fetma är ett världsövergripande folkhälsoproblem bland vuxna och barn. 
År 2013 enades medlemsstaterna inom World Health Organization (WHO) om att 
stoppa ökningen av diabetes och fetma bland barn (WHO, 2014). Enligt WHO är 
övervikt en riskfaktor för sjukdom medan fetma klassificeras som en sjukdom (WHO, 
1998). En tidig identifiering av överviktiga barn är viktigt för att undvika utveckling 
av fetma. Studier påvisar att barn med övervikt löper ökad risk att förbli överviktiga 
eller feta som vuxna och sannolikheten är stor att de utvecklar sjukdomstillstånd som 
till exempel diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar (Dietz, 1998; Reilly & Kelly, 
2011). Levnadsvanor grundläggs i tidig ålder och därför bör behandlande åtgärder 
implementeras under tidig barndom (Natale, Lopez-Mitnik, Uhlhorn, Asfour & 
Messiah, 2014; Skouteris et al., 2011). Prevalensen bland överviktiga barn i 
fyraårsåldern tenderar att ha stagnerat (Bergström & Blomquist, 2009). Trots 
stagnationen kvarstår folkhälsoproblemet i Sverige eftersom 14 % av pojkarna och 19 
% av flickorna är överviktiga och 2,3 % av pojkarna och 3,1 % av flickorna är feta 
(ibid.). I dagens samhälle finns en ökad acceptans för övervikt, vilket leder till att det 
blir svårare att visuellt urskilja vilka barn som är överviktiga (Isma, Bramhagen, 
Ahlström, Östman & Dykes, 2012). En grundläggande uppfattning är att övervikt och 
fetma är oönskat och därför kan barns vikt vara ett känsligt ämne att diskutera med 
föräldrar, då de kan känna sig kränkta och skuldbelagda (ibid.). Det hälsofrämjande 
arbetet ska vara familjefokuserat och föräldrar har det yttersta ansvaret för att skapa 
en vårdande miljö som främjar självkänsla och få barnet att känna egenvärde (Regber, 
Mårild & Johansson Hanse, 2013; Skouteris et al., 2011). BVC-sjuksköterskan träffar 
regelbundet barn och dess föräldrar under uppväxten och på så sätt finns goda 
förutsättningar för att tidigt uppmärksamma och utföra hälsofrämjande arbete kring 
problemet, övervikt och fetma hos barn (Wallby, Modin & Hjern, 2012). 

Bakgrund 
Orsaker till övervikt och fetma 
Den vanligaste orsaken till övervikt och fetma är en obalans i energiintaget, där 
kaloriintaget överstiger kaloriförbrukningen. En ökad tillgänglighet av billig 
snabbmat och större portioner med högt kolhydratsinnehåll ökar risken för övervikt 
och fetma (Regber et al., 2013). Intag av sötade drycker och godis förkommer ofta i 
vardagen vilket leder till ett för högt kaloriintag (Isma et al., 2012; Quarry-Horn, 
Evans & Kerrigan, 2003). Belöning i form av mat, tröstätande och småätande är 
ytterligare orsaker som bidrar till utveckling av övervikt och fetma (Moreno & 
Roudrigez, 2007). Blissett, Haycraft och Farrow (2010) poängterar att livsmedel kan 
vara ett substitut för föräldrakärlek. I dagens samhälle är det svårt att välja rätt sorts 
livsmedel eftersom det finns en svårighet i att veta vilka livsmedel som är nyttiga 
(Elfhag, Tynelius & Rasmussen, 2010; Isma et al., 2012; Rhee, 2008). Svensson et al. 
(2011) framhäver att en riskfaktor till övervikt och fetma är ärftlighet och barn har en 
tio gånger större risk att drabbas av övervikt om föräldrarna är överviktiga. Den 
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sociala och kulturella omgivningen samt miljön och levnadsvanor är andra 
riskfaktorer (Sjöberg et al., 2011). Regber et al. (2013) menar att en del föräldrar 
medvetet eftersträvar överviktiga barn eftersom de anser att övervikt utgör hälsa och 
framgångsrikt föräldraskap.  

Studier visar ett samband mellan lågutbildade föräldrar och familjer med låg 
socioekonomi och övervikt (Jones-Smith, Gates Dieckmann, Gottlieb, Chow & 
Fernald, 2014). Hughes, Sherman och Whitaker (2010) poängterar att mödrar med 
lägre utbildning inte ser sitt barn som överviktig trots att barnet har en uppenbar 
övervikt. Hughes et al. (2010) och Isma et al. (2012) framhåller att föräldrar med låg 
socioekonomi prioriterar att mat finns tillgängligt och att barnet aldrig ska känna 
hunger. 

Förutom tillgång till mat så spelar även föräldrars näringskunskap samt inställning till 
fysisk aktivitet in för barns livsstilsutveckling. Natale et al. (2014) och Skouteris et al. 
(2011) menar att en kombination av minskad fysisk aktivitet och sämre kostvanor 
ökar risken för att utveckla övervikt och fetma. Isma et al. (2012) påtalar att 
vardagsmotion har minskat eftersom många föräldrar arbetar heltid och prioriterar 
inte att gå ut och leka med sina barn. Dagens utbud av barnprogram på TV är stort 
och datorer används frekvent och detta är ytterligare faktorer som leder till en mer 
stillasittande vardag. Ekstedt, Nyberg, Ingre, Ekblom och Marcus (2013) påvisar ett 
samband mellan sämre sömnkvalitet och ett förhöjt Body Mass Index (BMI). 
Förbättrade sömnvanor kan uppnås genom daglig fysisk aktivitet (ibid.). 

Definition av övervikt och fetma 
Body Mass Index (BMI) är relationen mellan längd och vikt och är den vanligaste 
mätmetoden för att avgöra om en person är underviktig, normalviktig, överviktig eller 
fet. BMI beräknas som vikt i kg dividerat med längd i m². Övervikt hos vuxna 
definieras med ett BMI mellan 25-30 och fetma definieras när BMI är >30 (WHO, 
2014). Eftersom barn inte vuxit färdigt kan inte samma BMI värden användas som för 
vuxna och därför har isoBMI (International Organization for Standarization Body 
Mass Index) utarbetats. IsoBMI räknas ut på samma sätt som BMI för vuxna men 
resultatet tolkas olika. Gränserna för övervikt och fetma varierar beroende på kön och 
ålder på barnet. IsoBMI är ett internationellt validerat mätinstrument för barn (Cole, 
Bellizzi, Flegal & Dietz, 2000). 

BVC-sjuksköterskans ansvarsområde 
Hälsofrämjande arbete kan utföras genom primär- och sekundärpreventiva insatser. 
Primärprevention innebär att vidta åtgärder innan tecken på sjukdom påvisas för att 
helt förebygga att sjukdom uppkommer. Sekundärprevention innebär tidig upptäckt 
och tidig behandling för att förhindra utveckling eller försämring av sjukdom 
(Andersson, 2006). Hälsofrämjande arbete utgår ifrån att människor är kapabla till 
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hälsa oavsett hälsotillstånd (Lindberg & Wilhelmsson, 2007; Svensk 
sjuksköterskeförening, 2013). Arbetet bygger på ett humanistiskt synsätt och inriktas 
mot personer i dess relation till hälsa, sjukdom och lidande istället för att fokusera på 
problem och diagnoser (ibid.). 

BVC-sjuksköterskans arbete baseras på en fördjupad kunskap i hälsa utifrån ett 
holistiskt och etiskt förhållningssätt (Regber et al., 2013; Strandberg, Ovhed, 
Borgquist, & Wilhelmsson, 2007). BVC-sjuksköterskan är en av många aktörer i 
samhället som har ett ansvar att arbeta hälsofrämjande mot folkhälsoproblemet, 
övervikt och fetma hos barn (WHO, 2014). BVC-sjuksköterskan ska bedriva ett 
hälsofrämjande arbete på såväl grupp, individ som samhällsnivå. I Sverige erbjuds 
alla nyblivna föräldrar gratis barnhälsovård från barnets födsel upp till sex års ålder. 
För att övervaka barns hälsa, förebygga ohälsa och främja hälsa samt övervaka 
förändringar på befolkningsnivå mäts barns tillväxt. Tillväxtkurvan synliggör övervikt 
och fetma på ett objektivt sätt för föräldrar (Rikshandboken, 2014). Utöver 
uppföljning av tillväxt erbjuder barnhälsovården ett basprogram som innefattar 
vaccinationer, sjukdomsidentifiering, hälsosamtal, kostrådgivning och hälsofrämjande 
åtgärder för en sund livsstil. Basprogrammet innefattar ett flertal besök hos BVC-
sjuksköterskan och vid några av dessa tillfällen medverkar en läkare (Rikshandboken, 
2014).  

Söderlund Lindhe, Malmsten, Bendtsen och Nilsen (2010) poängterar att den 
evidensbaserade metoden, motiverande samtal, är en metod BVC-sjuksköterskan kan 
använda för att hjälpa familjer till en livsstilsförändring. Motiverande samtal 
definieras som en personcentrerad arbetsform mellan BVC-sjuksköterskan och 
familjen där vägledning ska framkalla och stärka motivation till förändring hos 
familjen (ibid.). En viktig del i arbetet är att stödja föräldrar i föräldraskapet genom 
information så att barns hälsa och säkerhet främjas (SOU, 1997:161). Regber et al. 
(2013) anser att de föräldrar som själv uttrycker oro för barns övervikt är mer 
mottagliga för hälsofrämjande insatser. De föräldrar som inte ser sitt barn som 
överviktig tenderar att byta barnavårdscentral (BVC) (ibid.). BVC-sjuksköterskans 
hälsosamtal ger föräldrar möjlighet till reflektion kring olika levnadsvanor 
(Rikshandboken, 2014).  

Enligt Rikshandboken (2014) ska isoBMI kartläggas ifrån 2,5 års ålder, vilket är en 
del av BVC-sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Magnusson, Blennow, Hagelin 
och Sundelin (2009) poängterar att barn som efter två års ålder tenderar att bli 
överviktiga behöver uppmärksammas och föräldrar bör erbjudas särskild kost- och 
motionsinformation. Barn med ett isoBMI >30 ska remitteras vidare till barnläkare för 
mer intensifierad rådgivning (ibid.). Wallby et al. (2012) framhåller att följsamheten 
för barnhälsovård är så hög som 98 % och BVC-sjuksköterskan ges på så sätt en unik 
möjlighet att identifiera överviktiga och feta barn, följa upp samt implementera 
individuella åtgärder. 
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Teoretisk ram 
Nola J Pender tar i sin omvårdnadsmodell, Health Promotion Model (HPM), fasta på 
individens kompetens och mentala inställning (Pender, Murdaugh & Parsons, 2011). 
Pender definierar ett hälsofrämjande beteende vars syfte är att uppnå positiva 
hälsoresultat. Hälsofrämjande beteende kan vara att äta en hälsosam kost, 
regelbunden fysisk aktivitet och tillräckligt med sömn och vila (Sakraida, 2014). 
Penders modell utgår från flera faktorer som inverkar på individens hälsobeteende 
som kan påverkas av individens personliga erfarenheter och egenskaper (Pender et al., 
2011). Några av dessa är: personliga faktorer, upplevda fördelar, upplevda hinder, 
interpersonella influenser samt omedelbara konkurrerande krav och preferenser. 
Personliga faktorer innefattar ålder, BMI, utbildning och socioekonomisk status. Det 
är viktigt att sjuksköterskan i sitt möte med barn och dess föräldrar är medveten om 
dessa faktorer för att kunna bedriva ett hälsofrämjande arbete som är individuellt 
anpassat efter individens förutsättningar. Upplevda fördelar innebär en positiv effekt 
av ett tidigare genomfört hälsobeteende exempelvis en kostomläggning. Upplevd 
positiv effekt gör det lättare för individen att vilja investera tid och resurser i en 
förändring. Upplevda hinder försvårar hälsosamma åtgärder och minskar 
engagemanget hos individen eftersom hinder kan uppfattas som besvärliga, 
kostsamma och tidskrävande. Interpersonella influenser innefattar normer, socialt 
stöd och förebilder. När sjuksköterskan ger stöd och motivation ökar förutsättningarna 
för att ett hälsosamt beteende genomförs. Omedelbara konkurrerande krav och 
preferenser är faktorer som individen har dålig kontroll över. Eftersom HPM är en 
promotiv modell ses användandet av hot och att inge rädsla hos barn som ogynnsamt 
för att motivera ett hälsofrämjande beteende. Det slutgiltiga målet i Penders 
hälsofrämjande modell är ett hälsofrämjande beteende som resulterar i positiva 
hälsoresultat för individen. En medvetenhet om de olika faktorerna kan utgöra ett stöd 
för sjuksköterskan i det hälsofrämjande arbetet för överviktiga och feta barn (ibid.). 

Problemformulering 
För att barn ska få bättre förutsättningar för en god hälsa är det viktigt att BVC-
sjuksköterskan arbetar hälsofrämjande mot övervikt och fetma. En tidig identifiering 
av övervikt och fetma kan medföra hälsovinster genom till exempel en minskad 
utveckling av diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. BVC-sjuksköterskan kan i sitt 
hälsofrämjande arbete påverkas av olika faktorer. Medvetandegörande om dessa 
faktorer är viktigt för att kunna utveckla och förbättra det hälsofrämjande arbetet mot 
övervikt och fetma. 

Syfte 
Syftet var att belysa vilka faktorer som kan påverka BVC-sjuksköterskans 
hälsofrämjande arbete mot övervikt och fetma. 
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Metod 
En integrativ litteraturöversikt genomfördes eftersom intresse fanns för att få en 
överblick över det vetenskapliga kunskapsläget gällande BVC-sjuksköterskans 
hälsofrämjande arbete mot övervikt och fetma. En integrativ litteraturöversikt ansågs 
fördelaktig då metoden inkluderar och kombinerar såväl empirisk som teoretisk 
litteratur. Metoden tillåter både experimentell och icke-experimentell forskning och 
därigenom erhålls en fördjupad förståelse av ett fenomen (Whittemore & Knafl, 
2005). Litteraturöversikten genomfördes i enlighet med Whittemore och Knafl (2005) 
arbetsprocess. Arbetsprocessen genomfördes systematiskt utifrån fem steg: 
problemformulering, litteratursökning, bedömning av insamlad data, dataanalys och 
presentation.  

Tabell 1. Utformning av en integrativ litteraturöversikt enligt Whittemore och Knafl (2005). 

Process, steg 1-5 Innehåll 

Problemformulering Ett problemområde identifieras och avgränsas. Utifrån problemområdet 
utformas syfte och frågeställningar för den aktuella studien. Därefter fastställs 
studiens urval gällande exempelvis vilken population som ska undersökas och 
vilken typ av studier som ska ingå i litteraturöversikten. Det är viktigt att 
syftet, frågeställningarna och urvalet är väl specificerade, då dessa utgör 
grunden för kommande steg i arbetsprocessen.  

Litteratursökning Urvalet och urvalsmetod styr insamlande av de vetenskapliga artiklarna. 
Sökprocessen i en integrativ litteraturöversikt ska vara väldokumenterad och 
kunna redovisa vilka sökord, databaser och sökstrategier som använts samt 
inklusions- och exklusionskriterier för bedömning av studier. 

Bedömning av data Insamlade studier ska kvalitetsbedömas utifrån vald forskningsdesign och 
övergripande kvalitet. Processen medför att enbart studier med hög kvalitet 
och relevans för syftet och frågeställningar inkluderas. 

Dataanalys Data analyseras systematiskt genom att ordna, koda, kategorisera och 
sammanfatta de inkluderade artiklarna. Analysens mål är att skapa synteser av 
datamaterialet för att urskilja mönster, variationer, relationer och jämförelser.  

Presentation Synteserna kan sedan presenteras i tabeller eller diagram för att tydligt 
beskriva för läsaren hur olika fenomen hänger ihop eller kan förklaras. 

 

Datainsamling 
Inledningsvis diskuterades tänkbara sökord som var relevanta för studiens syfte. 
Sökorden översattes därefter till engelska (bilaga A). För att effektivisera 
databassökningen togs en bibliotekarie till hjälp. Högskolan i Halmstad hänvisar till 



 

 6 

21 olika ämnesguider varav fem ansågs vara relevanta till studien: 
Biologi/Naturvetenskap, Folkhälsovetenskap, Omvårdnad, Socialt arbete och 
sociologi samt Utbildningsvetenskap/Pedagogik. De fem utvalda ämnesguiderna 
hänvisade till elva olika databaser som alla inkluderades i sökningen. Flertalet 
databaser använder ämnesord för att kategorisera artiklar utifrån dess innehåll och 
därför identifierades relevanta MeSH-termer och Subject Headings. Artiklar söktes 
systematiskt i databaserna: Academic Search Elite, CINAHL, ERIC, ISI Web 
Science, Psyc Info, PubMed, SAGE, Science Direct, Social Service Abstracts och 
Sociological Abstracts samt SveMed+. Sökningen genomfördes med MeSH-termer i 
PubMed och SveMed+ samt Subject Headings i Academic Search Elite och CINAHL. 
För att begränsa sökningen ytterligare kombinerades sökorden med de boolska 
operatorerna ”AND” och ”OR”. De MeSH-termer och Subject Headings som 
användes var: Obesity, Child, Child-preschool och Overweight. För att optimera 
sökningarna användes även sökorden: health care, nurse och promotion som fritext 
eftersom enbart ämnesorden inte gav ett tillfredsställande resultat. Sökningen 
kompletterades ytterligare genom fritextsökningar i samtliga databaser. De sökord 
som användes var: obese, preschool children, overweight, primary health care, nurse, 
Sweden och promotion. En manuell sökning i vetenskapliga artiklars referenslistor 
genomfördes för att utöka sökningen (bilaga B). Åtta av de elva databaserna 
genererade resultatartiklar som var relevanta till studiens syfte och frågeställning. 
Sökningar i databaserna resulterade till stor del i redan funna artiklar (bilaga B).  

Inklusionskriterierna för artiklarna var: att de skulle vara engelskspråkliga, 
publicerade mellan 2005 till 2015, sakkunnigt granskade av forskare (peer reviewed), 
syftade till barn i åldern 0-6 år och etiskt godkända studier samt tillgång till 
kostnadsfria fulltextartiklar via databaser. Exklusionskriterier var: reviewartiklar, en 
begränsad population till exempel etnicitet, kön, ett demografiskt begränsat område 
och barn med kronisk sjukdom samt artiklar som enbart belyste föräldraperspektivet. 
Datainsamlingen pågick under vecka 15-16, 2015. I studien har både kvalitativ och 
kvantitativ forskning inkluderats och artiklarnas resultat har motbevisat, bekräftat 
eller förstärkt varandra. 

Initialt var artiklarnas titel avgörande huruvida abstract lästes. Artiklar vars abstract 
svarade mot syftet lästes i fulltext och de fulltextartiklar som svarade mot syftet 
validerades med hjälp av en bedömningsmall för kvalitativa respektive kvantitativa 
studier. De studier som hade både kvantitativ och kvalitativ metod validerades med 
både kvalitativ och kvantitativ bedömningsmall (Carlsson & Eiman, 2003). 
Bedömningsmallarna graderar artiklarnas kvalitet genom poängsättning. 
Poängsättningen omvandlas till procent där grad I är 80 %, grad II 70 % och grad III 
60 % (ibid.). Endast de artiklar som erhöll minst 70 % efter bedömningen användes. 
Valideringen av de funna artiklarna genomfördes först individuellt och sedan 
gemensamt för att minska den egna tolkningen. Totalt lästes 139 abstract och 52 
artiklar i fulltext varav 21 validerades och 20 blev resultatartiklar. Resultatartiklarna 
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bestod av tio studier med kvalitativ metod, åtta studier med kvantitativ metod och två 
studier med mixad metod. Exkluderade artiklar redovisas i bortfallsredovisning 
(bilaga B).  

Databearbetning 
Whittemore och Knafl (2005) anser att dataanalysen är den del i arbetsprocessen som 
är minst utvecklad, men även den del som är mest förenat med felaktigheter. Det är 
därför av största vikt att en systematisk analysmetod används för att erhålla en 
opartisk och noggrann tolkning av materialet (ibid.). Det systematiska 
tillvägagångssättet innebar att resultatartiklarna genomlästes ett flertal gånger 
individuellt och översattes till svenska. Artiklarna diskuterades gemensamt för att 
minska risken för feltolkningar. Artiklarna sammanfattades i en matris för att få en 
helhetsbild av insamlad data (bilaga C). Varje artikel siffermarkerades för att 
primärkällan enkelt skulle kunna spåras. Därefter lästes och granskades de 
inkluderade artiklarnas resultat ingående utifrån syftet. Innehållet från varje enskild 
artikel som motsvarade syftet markerades med ett streck i marginalen och skrevs ned. 
Förfaringssättet medförde att kärnan i studiernas resultat framkom. Data med liknande 
innebörd färgkodades med rosa, grön, orange, gul, lila, brun, röd och blå färgpenna 
och grupperades i olika övergripande tema för att reducera data. Data med liknande 
tema från samtliga artiklar sammanfördes och kategorier bildades. Kategorierna 
jämfördes för att finna likheter och skillnader för ytterligare analys och syntes, i syfte 
att finna mönster och relationer mellan och inom utvunnen data. Ett nytt resultat 
framkommer slutligen utifrån aktuell data som synliggjorts under analysen i enlighet 
med Whittemore och Knafl (2005).  

Forskningsetiska övervägande 
Inom vetenskaplig forskning är det viktigt med god etik och genom att endast 
inkludera etiskt godkända studier påvisas det att den integrativa litteraturöversikten 
har genomförts utifrån noggranna etiska övervägande. Polit och Beck (2012) 
framhåller vikten av att välja studier som är godkända av en etisk kommitté eller där 
etiska överväganden är gjorda. I en integrativ litteraturöversikt bearbetas inga 
personuppgifter vilket innebär att inga individer utsätts för risker eller möjliga 
komplikationer. Samtliga artiklars resultat redovisades oavsett om resultatet var 
positivt eller negativt i förhållande till syftet.  

Resultat 
Resultatet presenteras utifrån analysens framkomna kategorier: BVC-sjuksköterskans 
stödjande faktorer, BVC-sjuksköterskans hindrande faktorer, Föräldrarnas påverkan 
och BVC-sjuksköterskans förhållningssätt.  
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BVC-sjuksköterskans stödjande faktorer 
Studier visar att BVC-sjuksköterskor arbetar hälsofrämjande för överviktiga och feta 
barn (Boyle, Lawrence, Schwarte, Samuels & McCarthy, 2009; Edvardsson, 
Edvardsson & Hörnsten, 2009; Gerards, Dagnele, Jansen, De Vries & Kremers, 2012; 
Ljungkrona-Falk, Brekke & Nyholm, 2013; Turner, Shield & Salisbury, 2009; 
Walker, Strong, Atchinson, Saunders & Abbott, 2007). Robinson, Denney-Wilson, 
Laws och Harris (2012) poängterade att 85 % av BVC-sjuksköterskorna uttryckte ett 
intresse för att arbeta mot övervikt och fetma. Vidare ansåg BVC-sjuksköterskor att 
deras arbete baserades på en god relation till barnet och dess familj. Kontinuitet i 
barnhälsovårdsbesök underlättade tidiga interventioner (Edvardsson et al., 2009; 
Turner et al., 2009; Walker et al., 2007).  

Gerards et al. (2012) och Turner et al. (2009) fann att BVC-sjuksköterskor har en 
etablerad roll i förhållande till föräldrar gällande kost- och motionsrådgivning. En del 
av BVC-sjuksköterskornas arbete innebar att stödja föräldrar till beslut och 
beteendeförändringar samt att erbjuda kostinformation (ibid.). BVC-sjuksköterskan 
ansåg sig ha kunskap i att utbilda föräldrar utifrån gällande rekommendationer och 
riktlinjer (Boyle et al., 2009; Edvardsson et al., 2009). Det är av stor vikt att 
kontinuerligt utbilda föräldrar (Edvardsson et al., 2009; Spivack, Swietlik, 
Alessandrini & Faith, 2008) samt att få föräldrar att ta ansvar för sina handlingar 
(Söderlund Lindhe, Nordqvist, Angbratt & Nilsen, 2008).  

BVC-sjuksköterskor har olika verktyg som till exempel tillväxtkurva, hälsokurva, 
BMI och motiverande samtal som stöd i sitt arbete (Edvardsson et al., 2009; Flower, 
Perrin, Viadro & Ammerman, 2007; Golsäter, Enskär, Lindfors & Sidenvall, 2009; 
Isma, Bramhagen, Ahlstrom, Östman & Dykes, 2013; Söderlund et al., 2008). 
Tillväxtkurvan tydliggjorde barns viktproblem för föräldrar och därmed kunde de 
tydligt se skillnaden mellan normalvikt, övervikt och fetma. BVC-sjuksköterskor 
menade att tillväxtkurvan gav dem stöd i samtalet kring barns vikt och föräldrar hade 
intresse av att visuellt kunna följa sitt barns viktutveckling (Edvardsson et al., 2009). 
BVC-sjuksköterskor ansåg att motiverande samtal var ett användbart och effektivt 
verktyg i arbetet mot övervikt och fetma. Föräldrars förnekelse och ambivalens 
förhindrade att motiverande samtal användes (Söderlund Lindhe et al., 2008).  

BVC-sjuksköterskans hindrande faktorer 
Gerards et al. (2012); Isma et al. (2013); Söderlund Lindhe et al. (2008) och Turner et 
al. (2009) påvisade att BVC-sjuksköterskor inte kunde definitionen på övervikt och 
fetma och de efterfrågade mer kunskap gällande hälsofrämjande arbete och hantering 
av övervikt hos barn samt expertis om överviktiga och feta barn. Gerards et al. (2012) 
och Redsell, Atkinson, Nathan, Siriwardena, Swift och Glazebrook (2011) 
uppmärksammade att BVC-sjuksköterskor ansåg det svårt att identifiera huruvida 
barn är överviktiga eller ej. Isma et al. (2013) fann att informanterna inte erhöll 
kunskap om övervikt i sin utbildning och inte heller i deras kliniska verksamhet, 
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eftersom de ansåg att överviktiga barn var ovanligt förekommande (ibid.). För att 
kunna arbeta hälsofrämjande mot övervikt och fetma inom barnhälsovården fanns ett 
behov av fortbildning gällande kost och motion (Benjamin et al., 2007).  

Dera de Bie, Jansen & Gerver Jan (2012) påvisar att tidsbrist upplevdes som en 
hindrande faktor för att kunna bedriva ett hälsofrämjande arbete mot övervikt och 
fetma. Boyle et al. (2009) poängterade att 77 % av BVC-sjuksköterskorna upplevde 
tidsbrist som ett hinder i deras hälsofrämjande arbete. Tidsbrist graderades som det 
femte största hindret för BVC-sjuksköterskor i det hälsofrämjande arbetet mot 
övervikt och fetma (Robinson et al., 2012; Spivack et al., 2008). Gerards et al. (2012); 
Turner et al. (2009) och Walker et al. (2007) framhävde att det förekom resursbrist 
inom verksamheten vilket medförde svårigheter att arbeta hälsofrämjande (ibid.). Det 
framkom att 75 % av informanterna upplevde avsaknad av engagemang i 
verksamhetens rådande riktlinjer gällande förebyggande arbete mot övervikt och 60 
% ansåg att tidsbristen var en hindrande faktor för engagemang i riktlinjer (Boyle et 
al., 2009). BVC-sjuksköterskor upplevde inte övervikt och fetma som ett vanligt 
förekommande problem i deras kliniska verksamhet och därför bortprioriterades det 
hälsofrämjande arbetet avseende övervikt (Isma et al., 2013).  

Ett flertal studier, Boyle et al. (2009); Golsäter et al. (2009); Isma et al. (2013) och 
Larsen, Mandleco, Williams och Tiedeman (2005) poängterade vikten av en god 
samverkan med dietister, då de besitter en spetskompetens inom kost. Dietister kunde 
erbjuda en mer intensifierad kostrådgivning än vad BVC-sjuksköterskor hade 
möjlighet till (ibid.). Informanter uttryckte att föräldrar till överviktiga barn behövde 
professionell hjälp av exempelvis dietist, barnklinik eller överviktsenhet. Det ansågs 
att BVC-sjuksköterskor hade ansvar att stödja föräldrar och remittera till rätt instans 
(Isma et al., 2013). Samverkan mellan olika instanser fungerar dåligt och leder till en 
känsla av maktlöshet hos BVC-sjuksköterskor (Isma et al., 2013; Ljungkrona-Falk et 
al., 2013). Dera de Bie et al. (2012) poängterar att det framkommer avsaknad av 
tydliga riktlinjer för vart barn som är i behov av extra stöd ska remitteras.  

Föräldrarnas påverkan  
BVC-sjuksköterskor värderade relationen med barn och föräldrar högt. En god 
relation etablerades under flera år då de träffades frekvent under barnets första sex 
levnadsår (Edvardsson et al., 2009; Golsäter et al., 2009). Studier påvisar att övervikt 
och fetma anses vara ett känsligt ämne att diskutera eftersom det finns en farhåga att 
förlora en god etablerad relation samt en rädsla för att föräldrar byter BVC 
(Edvardsson et al., 2009; Flower et al., 2007; Ljungkrona-Falk et al., 2013; Redsell at 
al., 2011; Walker et al., 2007). BVC-sjuksköterskor beskrev hur de försökte samtala 
kring barns vikt med största varsamhet genom att använda neutral terminologi (Dera 
de Bie et al., 2012; Edvardsson et al., 2009; Walker et al., 2007). Hälften av 
informanterna framhäver att det var svårt att använda ordet övervikt. För att poängtera 
barns övervikt till föräldrar användes istället tillväxtkurvan som ett visuellt verktyg 
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(Dera de Bie et al., 2012). Ett flertal studier framhåller svårigheter med att diskutera 
barns vikt när föräldrar själva är överviktiga eller feta (Dera de Bie et al., 2012; 
Edvardsson et al., 2009; Ljungkrona-Falk et al., 2013; Spivack et al., 2008; Söderlund 
Lindhe et al., 2008; Turner et al., 2009). Övervikt hos barn var något föräldrar 
skämdes över och därför var de ovilliga att kommunicera kring barns vikt. Föräldrar 
hade uppvisat motstånd genom ett defensivt och aggressivt beteende (Edvardsson et 
al., 2009; Gerards et al., 2012; Turner et al., 2009). Samtliga BVC-sjuksköterskor i 
Edvardsson et al. (2009) studie poängterade att kommunikation gällande övervikt och 
fetma var nödvändigt trots känsligheten i ämnet. I ett flertal studier upplevde BVC-
sjuksköterskor ett stort hinder för det hälsofrämjande arbetet när föräldrar var 
medvetna om sitt barns övervikt men inte erkände det som ett problem (Boyle et al., 
2009; Edvardsson et al., 2009; Redsell et al., 2011; Söderlund Lindhe et al., 2008; 
Turner et al., 2009). Robinson et al. (2012) fann att 69 % av informanterna ansåg att 
bristande intresse hos föräldrar utgjorde ett stort hinder i det hälsofrämjande arbetet.  

Implementerade levnadsvanor är svåra att förändra eftersom de överförs från föräldrar 
till barn (Walker et al., 2007). Gerards et al. (2012) belyste att föräldrar sällan var 
medvetna om överviktens negativa hälsokonsekvenser. En del föräldrar föredrog 
överviktiga barn och BVC-sjuksköterskor återspeglade det som ett kulturellt och 
socialt problem (Edvardsson et al., 2009; Redsell et al., 2011; Söderlund Lindhe et al., 
2008; Walker et al., 2007). Edvardsson et al. (2009) och Turner et al. (2009) 
framhäver i sina studier att överviktiga föräldrar tenderar att se sitt barns övervikt som 
ett normalt tillstånd i familjen. Föräldrar uppgav att det var genetiken som orsakade 
övervikt och inte livsstilsfaktorer. Trots att föräldrar var ansvariga för sitt barns 
överviktsproblematik var de ovilliga att ta på sig ansvaret (Walker et al., 2007). 
Edvardsson et al. (2009) belyser i sin studie att föräldrar var benägna att förskjuta 
uppmärksamhet från barnets överviktsproblem till att istället fokusera på den positiva 
utvecklingen hos barnet. 

Socioekonomiska faktorer utgör hinder för föräldrar att göra hälsosamma levnadsval 
(Robinson et al., 2012). Massmedias påverkan och stressen i dagens samhälle är 
avgörande för föräldrars levnadsval (Ljungkrona-Falk et al., 2013; Spivack et al., 
2008). BVC-sjuksköterskor poängterade att det var nödvändigt för föräldrar att 
komma till insikt om betydelsen av en livsstilsförändring inom familjen (Golsäter et 
al., 2009; Isma et al., 2013; Turner et al., 2009; Spivak et al., 2010; Walker et al., 
2007). Det var vanligt förekommande att barn blev burna och åkte mycket vagn då en 
del föräldrar saknade förståelse för värdet av fysisk aktivitet (Javanainen-Levonen, 
Poskiparta, Rintala & Satomaa, 2009). Det framkom en oro hos BVC-sjuksköterskor 
att barn i dagens samhälle är mer stillasittande. Vardagsmotion uteblev och föräldrar 
tenderade att använda TV och surfplattor som barnvakt (Javanainen-Levonen et al., 
2009; Ljungkrona-Falk et al., 2013; Redsell et al., 2011).   
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BVC-sjuksköterskor hade en uppfattning om att föräldrar kunde vara medvetna om 
effekten av hälsosamma levnadsvanor (Turner et al., 2009) och Söderlund Lindhe et 
al. (2008) påvisade att föräldrar och barn hade kunskap om kostens betydelse och 
flertalet barn visste vilken mat som ansågs vara nyttig. Det framkom även att barn 
reflekterade i högre utsträckning angående kost än vad som tidigare framkommit 
(ibid.). Föräldrars ekonomiska och emotionella situation kunde styra föräldrars val av 
kost och aktivitet för barnet (Redsell et al., 2011; Turner et al., 2009). I en studie av 
Turner et al. (2009) poängterade informanter att föräldrar belönar barn med hjälp av 
mat och känner sig obekväma med att neka sitt barn mat (ibid.). Bristande faktorer 
som tid, kunskap och pengar var avgörande för huruvida barnen fick hälsosam och 
näringsrik kost (Spivak et al., 2010; Turner et al., 2009).  

BVC-sjuksköterskans förhållningssätt  
Redsell et al. (2011) påvisade att BVC-sjuksköterskor var medvetna om barns 
övervikt redan under barnets första levnadsår, men ansåg att åtgärder behövde 
implementeras tidigast vid fyra årsåldern. Vidare framhåller Flower et al. (2007) och 
Redsell et al. (2011) att BVC-sjuksköterskor hade en föreställning om att barn 
stigmatiseras om övervikt och fetma identifierades under barnets första levnadsår 
(ibid.). Dera de Bie et al. (2012) poängterade att 83 % av informanterna var av 
uppfattningen att övervikt under barnets första levnadsår inte orsakade övervikt eller 
fetma senare i barnets liv (ibid.). Samtliga BVC-sjuksköterskor uttryckte svårigheter 
med att arbeta mot övervikt hos barn under ett år eftersom det inte finns gränsvärden 
för när barns vikt utgör en risk för övervikt och fetma senare i livet (Isma et al., 
2013). BVC-sjuksköterskor förnekade att övervikt hos barn skulle bli ett bestående 
problem och de var övertygade om att barn växte ur sin tillfälliga övervikt. De ansåg 
att barn i förskoleåldern var naturligt runda och därför valde de att inte diskutera 
barns vikt med föräldrar (Söderlund Lindhe et al., 2008). 

I en studie av Flower et al. (2007) framkom det att endast en tredjedel av 
informanterna använde BMI trots tydliga riktlinjer angående BMI användning. 
Flower et al. (2007) påvisade att 25 % av informanterna var skeptiska till huruvida 
effektivt BMI var avseende överviktsbehandling. De ansåg även att det medförde ett 
merarbete och 8 % kände sig ovana att använda BMI. BVC-sjuksköterskors visuella 
syn på barnet motsvarade inte vad barnets BMI visade (ibid.). Informanter i Isma et 
al. (2013) föredrog att förlita sig på den visuella synen istället för att använda BMI för 
att konstatera övervikt (ibid.). Hinder som rapporterades var bristande kunskaper, 
tvivel på huruvida BMI var ett lämpligt verktyg samt vilka åtgärder som kunde 
erbjudas vid övervikt och fetma (Söderlund Lindhe et al., 2008). 

Edvardsson et al. (2009) uppgav att BVC-sjuksköterskor hade svårigheter att hantera 
föräldrars ursäkter och bortförklaringar till barnets övervikt. Det framkommer i Dera 
de Bie et al. (2012) och Gerards et al. (2012) studier att det efterfrågas utbildning i 
kommunikation för att lättare kunna kommunicera kring övervikt och fetma med 
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föräldrar. Vidare poängterar Gerards et al. (2012) att informanter uttryckte en 
oförmåga att motivera föräldrar till att delta i hälsofrämjande åtgärder. Oförmågan 
ansågs bero på bristande självförtroende hos informanterna (ibid.). 

Larsen et al. (2005) framhåller att färre än 50 % av informanterna samtalar ofta eller 
alltid kring sunda kost- och motionsvanor medan Boyle et al. (2009) påvisade att 65 
% av informanterna diskuterade ofta eller alltid vikten av kost och motion. Van 
Greiken, Renders, Veldhuis, Looman, Hirasing och Raat (2014) belyser att det 
vanligaste ämnet att samtala kring är utomhuslek och sötade drycker. Fysisk aktivitet 
placerades först på 14:e plats av 23 rankade samtalsämne (Bohman, Eriksson, Lind, 
Ghaderi, Forsberg & Rasmussen, 2013). Walker et al. (2007) betonar en tveksamhet 
hos informanterna gällande effekten av givna kost- och motionsråd. Familjära 
omständigheter som exempelvis skilsmässor, dödsfall och arbetslöshet kan ha 
betydelse för i vilken utsträckning BVC-sjuksköterskor väljer hälsofrämjande 
samtalsämne (Ljungkrona-Falk, 2013). Tiden ansågs vara en avgörande faktor för 
huruvida BVC-sjuksköterskor prioriterade hälsofrämjande insatser gällande övervikt 
och fetma hos barn. Det framkom att det hälsofrämjande arbetet för överviktiga barn 
inom barnhälsovården ansågs oviktigt. Istället prioriterades underviktiga barn då de 
ansågs vara mer förknippade med sjukdom och ohälsa. Vidare ansåg informanterna 
att förskolan hade större ansvar än BVC eftersom barn spenderar stor del av sin tid på 
förskolan (Isma et al., 2013). 

Informanterna i Gerards et al. (2012) studie ansåg att nya interventionsprogram 
avseende barnövervikt var överflödiga men det framkom i Tucker et al. (2013) studie 
att informanter var nöjda med hälsofrämjande interventioner och kunde 
rekommendera andra till deltagande.  

Diskussion 
Metoddiskussion 
För att belysa helheten av både kvalitativa och kvantitativa studier valdes en 
integrativ litteraturöversikt som metod enligt Whittemore och Knafl (2005). 
Whittemore och Knafl (2005) specifika arbetsprocess låg till grund för studiens 
utformande. Genom användandet av arbetsprocessen minskar risken för missvisning i 
resultatet. Bristfälliga sökningar kan leda till felaktiga slutsatser eftersom missvisande 
artiklar inkluderas och/eller att relevanta artiklar förbigås (Whittemore & Knafl, 
2005). Högskolan i Halmstads ämnesguider användes för att identifiera lämpliga 
databaser för datainsamling och tillvägagångssättet resulterade i en omfattande 
sökprocess.  

Inklusionskriterierna specificerades för att erhålla ett hanterbart sökresultat. En 
gemensam diskussion fördes för att identifiera relevanta sökord för studiens syfte och 
sökorden översattes till engelska efter en gemensam diskussion om hur de skulle 
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översättas. Valet av nurse som sökord var medvetet eftersom det i olika länder 
förkommer olika utbildningar bland sjuksköterskor för att få arbeta vid BVC. 
Exempelvis i Sverige, är både barnsjuksköterskor och distriktssköterskor behöriga att 
arbeta som BVC-sjuksköterskor. En medvetenhet finns om att andra 
inklusionskriterier, sökord och sökordskombinationer troligtvis hade genererat andra 
artiklar och bidragit till ett annat resultat. De artiklar som inte återfanns i fulltext via 
de valda databaserna exkluderades och således kan relevanta artiklar ha missats. 
Under sökningen förekom artiklar på andra språk än engelska och när endast 
engelskspråkiga artiklar inkluderades i studien föreligger en risk att relevanta artiklar 
har förbisetts.  

Såväl bedömning som analys av artiklarna genomfördes först individuellt och därefter 
gemensamt. Genom detta förfarande minskar risken för misstolkningar. Det ses som 
en styrka att en variation av metoder, såväl kvalitativa och kvantitativa samt mixad 
metod, ingick i studien (Whittemore & Knafl, 2005). Trots att resultatartiklarnas 
studier är genomförda i länderna: Australien, Finland, Nederländerna, Storbritannien, 
Sverige och USA, påvisades många gånger samma resultat och detta kan ses som en 
styrka i studien. Länderna har olika barnhälsovård och således är delar av resultatet 
inte överförbart till svenska förhållanden. För att få ett resultat som var mer 
överförbart till svenska förhållanden användes sökordet Sweden i fritextsökningen. 
Sökordet Sweden resulterade endast i en resultatartikel som inte återfanns i de andra 
sökningarna. Totalt inkluderades fem artiklar med studier genomförda i Sverige.  

Enbart etiskt godkända artiklar har inkluderats vilket innebär att en förvissning finns 
om att studien har genomförts enligt etiska riktlinjer. Användandet av Carlsson och 
Eiman (2003) granskningsmall medförde att artiklarnas vetenskapliga kvalitet 
granskades på ett tillförlitligt sätt vilket stärkte trovärdigheten i resultatet. De artiklar 
som endast erhöll grad III exkluderades för att bibehålla en hög kvalitet på 
litteraturöversikten. Medvetenhet finns om att en empirisk studie likväl hade kunnat 
besvara studiens syfte och frågeställning. Valet av en integrativ litteraturöversikt var 
medvetet eftersom det aktuella vetenskapliga kunskapsläget efterfrågades. En styrka 
med integrativ litteraturöversikt, istället för empirisk studie, är att den blir mer 
omfattande. Eftersom yrkeserfarenhet inom barnhälsovården inte föreligger har det 
inte funnits någon förförståelse under studiens genomförande, vilket är en fördel. 

 
Resultatdiskussion 
Den integrativa litteraturöversiktens syfte var att belysa vilka faktorer som kan 
påverka BVC-sjuksköterskans hälsofrämjande arbete mot övervikt och fetma. Penders 
omvårdnadsteori (Pender et al., 2011) baseras på ett flertal faktorer och genom att 
diskutera artiklarnas resultat utifrån: personliga faktorer, upplevda fördelar, 
upplevda hinder, interpersonella influenser samt omedelbara konkurerande krav 
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och preferenser, tydliggörs hur BVC-sjuksköterskan kan applicera Health Promotion 
Model i det kliniska arbetet. 

Enligt omvårdnadsteoretikern Nola J Pender kan BVC-sjuksköterskan arbeta 
hälsofrämjande utifrån Health Promotion Model, genom att BVC-sjuksköterskan 
utgår från individens kompetens och mentala inställning. BVC-sjuksköterskans 
hälsofrämjande arbete ska resultera i ett förändrat hälsobeteende som i sin tur hjälper 
individen till att uppnå positiva hälsoresultat (Pender et al., 2011). Pender framhäver 
ett flertal faktorer som kan påverka utfallet av det hälsofrämjande arbetet (ibid.).  

Edvarsson et al. (2009) framhåller att BVC-sjuksköterskor har goda förutsättningar 
för att etablera en god relation med barn och föräldrar eftersom de träffas regelbundet 
under barnets sex första levnadsår. I enlighet med Pender har BVC-sjuksköterskan en 
möjlighet att identifiera de personliga faktorerna som till exempel ålder, BMI, 
utbildning och socioekonomi hos barnet och familjen. Enligt Rikshandboken (2014) 
ska BMI uträkning ske fortlöpande från det att barnet är 2,5 år. BVC-sjuksköterskan 
följer barnets tillväxt kontinuerligt och därmed uppmärksammas potentiella 
viktproblem i ett tidigt skede. Wallby et al. (2012) anser att BVC-sjuksköterskan har 
goda förutsättningar för att tidigt uppmärksamma och utföra hälsofrämjande arbete 
kring problemet övervikt och fetma hos barn. Genom att medvetandegöra personliga 
faktorer kan ett individanpassat hälsofrämjande arbete utformas där föräldrar måste 
involveras eftersom barn inom barnhälsovården är beroende av sina föräldrar. 
Skouteris et al. (2011) poängterar likväl att det hälsofrämjande arbetet ska vara 
familjefokuserat eftersom föräldrar är barnets vårdnadshavare och utgör en del av 
barnets miljö. Socioekonomi är enligt Pender en personlig faktor som kan påverka 
utfallet av det hälsofrämjande arbetet (Pender et al., 2011). Jones-Smith et al. (2014) 
samt Hughes et al. (2010) påtalar ett samband mellan lågutbildade föräldrar, familjer 
med låg socioekonomi och övervikt. BVC-sjuksköterskan bör ha i åtanke att olika 
socioekonomiska förutsättningar finns inom familjer och Robinson et al. (2012) anser 
att socioekonomiska faktorer är det som hindrar föräldrar att göra hälsosamma 
levnadsval. Hughes et al. (2010) samt Isma et al. (2012) menar att föräldrar med låg 
socioekonomi prioriterar att mat finns tillgängligt. En medvetenhet om matens 
betydelse för familjer med låg socioekonomi är ytterligare en personlig faktor som 
BVC-sjuksköterskan bör vara medveten om och ta hänsyn till.  

Informanterna i Tucker et al. (2013) anser att de har goda erfarenheter av 
hälsofrämjande interventioner då interventioner har lett till positiva förändringar 
gällande hälsobeteende. Pender framhåller att upplevd fördel är en positiv effekt av 
ett tidigare genomfört hälsobeteende och har betydelse för huruvida BVC-
sjuksköterskor är villiga att investera tid och resurser för det överviktiga barnet 
(Pender et al., 2011). Motiverande samtal och tillväxtkurvan är verktyg som BVC-
sjuksköterskor kan använda sig av i arbetet mot övervikt och fetma. Goda erfarenheter 
av motiverande samtal och tillväxtkurvan ökar BVC-sjuksköterskornas motivation 
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och därigenom kan BVC-sjuksköterskor aktivt entusiasmera barn och föräldrar till en 
hälsoförändring. Studier påtalar att motiverande samtal är ett användbart verktyg för 
BVC-sjuksköterskor när en förändring i ett hälsobeteende ska genomföras 
(Edvardsson et al., 2009; Flower et al., 2007; Golsäter et al., 2009; Isma et al., 2013; 
Söderlund Lindhe et al., 2008). BVC-sjuksköterskor framhåller att motiverande 
samtal är ett användbart och effektivt verktyg vid övervikt och fetma (Söderlund 
Lindhe et al., 2008). Tillväxtkurvan har upplevts som ett fördelaktigt hjälpmedel i 
samtalet kring barns vikt då det tydliggör barns viktproblem på ett objektivt sätt för 
föräldrarna (Edvardsson et al., 2009). Den upplevda fördelen med att använda 
tillväxtkurvan i Edvardsson et al. (2009) studie överrensstämmer i enlighet med 
Rikshandboken (2014).  

Pender menar att upplevda hinder försvårar möjligheter till hälsosamma åtgärder och 
bidrar till bristande engagemang hos individen (Pender et al., 2011). Hinder kan vara 
av olika karaktär och orsakas av BVC-sjuksköterskors kunskapsnivå, engagemang 
och förhållningssätt. BVC-sjuksköterskors bristande kunskap om övervikt och fetma 
kan leda till att överviktiga och feta barn inte uppmärksammas samt att barn och dess 
familj inte får det stöd och den hjälp som de har rätt till. En bristande kunskapsnivå 
kan även leda till att BVC-sjuksköterskors engagemang uteblir. Ett negativt 
förhållningssätt hos BVC-sjuksköterskor påverkar utfallet av det hälsofrämjande 
arbetet mot övervikt och fetma negativt. Isma et al. (2013) påvisar att BVC-
sjuksköterskorna i sin utbildning inte erhåller kunskap om övervikt och fetma. 
Gerards et al. (2012) och Redsell et al. (2011) fann att BVC-sjuksköterskor saknade 
kunskap för att identifiera huruvida barn är överviktiga eller ej. Boyle et al. (2009) 
poängterar att 75 % av informanterna i studien var oengagerade i verksamhetens 
riktlinjer gällande hur övervikt och fetma bland barn ska förebyggas. Det framkom att 
det hälsofrämjande arbetet för överviktiga och feta barn inom barnhälsovården ansågs 
vara oviktigt (Isma et al., 2013). Tids- och resursbrist kan vara hinder som BVC-
sjuksköterskor har svårt att påverka. BVC-sjuksköterskors hälsofrämjande arbete för 
överviktiga och feta barn är en långsiktig process som är tidskrävande. Tidsbrist är ett 
hinder som är avgörande för i vilken utsträckning BVC-sjuksköterskor prioriterar och 
arbetar hälsofrämjande mot övervikt och fetma (Boyle et al., 2009; Dera de Bie et al., 
2012; Isma et al., 2013). Andelen överviktiga och feta barn kan representeras olika 
mycket inom barnhälsovården. På barnavårdscentraler med en hög andel överviktiga 
och feta barn är det viktigt att problematiken synliggörs på verksamhetsnivå eftersom 
BVC-sjuksköterskor då behöver mer resurser för sitt hälsofrämjande arbete. Studier 
talar för att resursbrist inom verksamheter medförde svårigheter för BVC-
sjuksköterskor att arbeta hälsofrämjande för de överviktiga och feta barnen (Gerards 
et al., 2012; Turner et al., 2009; Walker et al., 2007).  

Föräldrars erkännande, medverkan och förståelse är andra upplevda hinder. I de fall 
där föräldrar förnekar sitt barns överviktsproblematik samt är ovilliga till att 
medverka i en livsstilsförändring är det väsentligt att BVC-sjuksköterskor prioriterar 
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arbetet med att få föräldrar delaktiga. Ett hälsofrämjande arbete för de överviktiga och 
feta barnen inom barnhälsovården är omöjligt att bedriva utan delaktiga föräldrar. 
Flera studier belyser att övervikt och fetma hos barn är ett känsligt ämne att diskutera 
med föräldrar. Svårigheten att kommunicera kring barns vikt utgör således ett hinder 
för det hälsofrämjande arbetet (Edvardsson et al., 2009; Flower et al., 2007; 
Ljungkrona-Falk et al., 2013; Redsell et al., 2011; Walker et al., 2007). Föräldrars 
medvetenhet om sitt barns övervikt innebar en skam och medförde att föräldrar var 
ovilliga att samtala kring barnets vikt. Evidens föreligger att föräldrars medvetenhet 
om överviktsproblematiken, men förnekelse av problemet utgör ett stort hinder för 
BVC-sjuksköterskor (Boyle et al., 2009; Edvardsson et al., 2009; Redsell et al., 2011; 
Söderlund Lindhe et al., 2008; Turner et al., 2009). 

Interpersonella influenser innefattar socialt stöd och förebilder (Pender et al., 2011). 
BVC-sjuksköterskor har en central roll inom barnhälsovården och kan ses som en 
förebild av barn och föräldrar. Evidens föreligger att BVC-sjuksköterskor anser sig ha 
en betydelsefull roll i det hälsofrämjande arbetet för överviktiga och feta barn (Boyle 
et al., 2009; Edvardsson et al., 2009; Gerards et al., 2012; Ljungkrona-Falk et al., 
2013; Turner et al., 2009; Walker et al., 2009). Föräldrar som själva uttrycker oro för 
barns övervikt är mer mottagliga för hälsofrämjande insatser (Regber et al., 2013). 
Föräldrastöd och hjälp till beteendeförändringar i familjen utgör en del av BVC-
sjuksköterskans hälsofrämjande arbete (Gerards et al., 2012; SOU, 1997:161; Turner 
et al., 2009). Det är en utmaning att ändra sin livsstil och för att bemästra åtgärden 
krävs ett genuint och kontinuerligt stöd från BVC-sjuksköterskan. BVC-
sjuksköterskor bör vara medvetna om att livsstilsförändring är en långsiktig och 
tidskrävande process för familjen. Processen kan ibland kännas hopplös för barnet 
och familjen, som då riskerar att återfalla i tidigare osunda levnadsvanor. För att 
bibehålla engagemang hos familjen krävs det att BVC-sjuksköterskor fortsätter med 
sitt stödjande arbete. Barn har rätt att få det stöd som möjliggör en god hälsa och 
därför är det viktigt att BVC-sjuksköterskor i första hand utgår från barns behov. 
BVC-sjuksköterskor bör i enlighet med Barnkonventionen (1989) säkerställa att alla 
grupper i samhället, särskilt föräldrar och barn, får information om och har tillgång till 
undervisning om barnhälsovård och näringslära.  

Omedelbara konkurrerande krav och preferenser är faktorer som är svåra att 
påverka (Pender et al., 2011). Walker et al. (2007) menar att levnadsvanor överförs 
från föräldrar till barn och är svåra att förändra. Barnets ålder medför att de inte har 
något större inflytande i val av kost, motion och levnadsvanor. Eftersom BVC-
sjuksköterskor arbetar i enlighet med barnkonventionen har de en skyldighet 
gentemot barn att förespråka hälsosamma levnadsval till föräldrar. Genom att 
föräldrar erhåller ökad kunskap och förståelse för hälsosamma levnadsval ges barn 
bättre förutsättningar att inte utveckla övervikt och fetma. Isma et al. (2013) och 
Ljungkrona-Falk et al. (2013) framhåller att samverkan mellan olika instanser inte 
alltid fungerar som kan ses som omedelbara konkurrerande krav och preferenser. 
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Barn med ett isoBMI >30 ska remitteras till barnläkare (Magnusson et al., 2009) och 
då det anses vara BVC-sjuksköterskors ansvar att remittera till rätt instans (Isma et al., 
2013) är det viktigt att samverkan mellan de olika instanserna fungerar. Föräldrars 
förtroende för BVC-sjuksköterskor kan påverkas negativt när samverkan mellan olika 
instanser fungerar dåligt. Isma et al. (2013) poängterar att en bristande samverkan 
leder till en känsla av maktlöshet hos BVC-sjuksköterskor. 

Konklusion och implikation 
BVC-sjuksköterskor påverkas av olika faktorer som har betydelse för det 
hälsofrämjande arbetet. För att uppnå framgång i det hälsofrämjande arbetet är det 
viktigt att föräldrar involveras och ges insikt i barnets rådande överviktsproblematik. 
BVC-sjuksköterskor efterfrågar mer utbildning i kommunikation samt mer kunskap 
om hur övervikt och fetma ska hanteras inom barnhälsovården. För att vidareutveckla 
BVC-sjuksköterskans hälsofrämjande arbete för överviktiga och feta barn krävs det 
att arbetet prioriteras av verksamheten genom att bistå BVC-sjuksköterskan såväl 
utbildning som tid för det hälsofrämjande arbetet. BVC-sjuksköterskans 
hälsofrämjande arbete mot övervikt och fetma ska tidigt implementeras eftersom 
aktuell forskning påvisar att barn erhåller sämre studieresultat om de är fortsatt feta 
under hela barndomen. Under de senaste sex åren har utvecklingen av övervikt och 
fetma bland barn i Sverige stagnerat. För att vidmakthålla stagnationen av övervikt 
och fetma hos barn är det viktigt att BVC-sjuksköterskan är medveten om vilka 
verktyg som kan användas i det hälsofrämjande arbetet mot övervikt och fetma inom 
barnhälsovården. Ytterligare forskning inom området är befogat då nya rön befarar en 
kraftig ökning av fetma bland den vuxna befolkningen i Europa.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord Academic Search Elite Cinahl ERIC 

Fetma Obesity (Subject Heading) Obesity (Subject Heading) Obesity 

Barn Child (Subject Heading) Child (Subject Headings) Child 

Förskolebarn 
Child, preschool (Subject 
Heading) 

Child, preschool (subject 
Headings) 

Child, preschool 

Övervikt Overweight  Overweight Overweight 

Primärvård Health care Health care Health care 

Sjuksköterska Nurse Nurse Nurse 

Hälsofrämjande Promotion Promotion Promotion 

Feta barn Obese children Obese children Obese children 

Primärhälsovård Primary health care Primary health care Primary health care 

Feta förskolebarn Obese preschool children Obese preschool children Obese preschool children 

Sverige Sweden Sweden Sweden 

Sökord ISI Web of Science Psyc Info PubMed 

Fetma Obesity Obesity Obesity (MeSH) 

Barn Child Child Child (MeSH) 

Förskolebarn Child, preschool Child, preschool Child, preschool (MeSH) 

Övervikt Overweight Overweight Overweight (MeSH) 

Primärvård Health care Health care Health Care 

Sjuksköterska Nurse Nurse Nurse 

Hälsofrämjande Promotion Promotion Promotion 

Feta barn Obese children Obese children Obese children 

Primärhälsovård Primary health care Primary health care Primary health care 

Feta förskolebarn Obese preschool children Obese preschool children Obese preschool children 

Sverige Sweden Sweden Sweden 

Sökord SAGE Science Direct Social Service Abstracts 

Fetma Obesity Obesity Obesity 

Barn Child Child Child 

Förskolebarn Child, preschool Child, preschool Child, preschool 
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Övervikt Overweight Overweight Overweight 

Primärvård Health care Health care Health care 

Sjuksköterska Nurse Nurse Nurse 

Hälsofrämjande Promotion Promotion Promotion 

Feta barn Obese children Obese children Obese children 

Primärhälsovård Primary health care Primary health care Primary health care 

Feta förskolebarn Obese prechool children Obese preschool children Obese preschool children 

Sverige Sweden Sweden Sweden 

Sökord Sociological Abstracts SveMed+  

Fetma Obesity Obesity (MeSH)  

Barn Child Child (MeSH)  

Förskolebarn Child, preschool Child, preschool (MeSH)  

Övervikt Overweight Overweight (MeSH)  

Primärvård Health care Health care  

Sjuksköterska Nurse Nurse  

Hälsofrämjande Promotion Promotion  

Feta barn Obese children Obese children  

Primärhälsovård Primary health care Primary health care  

Feta förskolebarn Obese preschool children Obese preschool children  

Sverige Sweden Sweden  
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 Tabell 2: Sökhistorik  

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklars nr 

150417 
 

PubMed 
* = MeSH 

Obesity* AND Child* OR Child, 
preschool* 

22 812 - - - 

  
Obesity* AND Child, preschool* 
AND Overweight* 

6 730 - - - 

  

Obesity* AND Child* OR Child, 
preschool* AND health care AND 
nurse  

220 23 10 

3/7/9/11/ 
14/15/16/ 

18/20 
 

  

Child* AND Child, preschool* 
AND Overweight* AND Health 
care AND Nurse 

60 13 4 7/9/16/17 

  

Child* AND Child, preschool* 
AND overweight* AND health care 
AND promotion 

210 12 3 7/17/19 

  

Obesity* AND Child* OR Child, 
preschool* AND Health care AND 
Nurse AND promotion 

66 9 3 7/11/15 

 
Fritextsökning #1 

Obese children overweight health 
care nurse Sweden 

15 6 2 9/16 

 
Fritextsökning #2 

Obese children overweight primary 
health care nurse 

63 18 8 
9/11/14/15/ 
17/18/20 

 
Fritextsökning #3 

Obese preschool children 
overweight primary health care 
promotion nurse 

4 2 1 17 

       

150417 
 
 

CINAHL 
* = Major 
Headings 

Obesity* AND Child* OR Child, 
preschool* 

97 883 - - - 

  
Obesity* AND Child, preschool* 
AND Overweight 

444 - - - 

  

Obesity* AND Child* OR Child, 
preschool* AND health care AND 
nurse  

4 946 - - - 

  

Child* AND Child, preschool* 
AND Overweight AND Health care 
AND Nurse 

6 2 2 5/17 

  

Child* AND Child, preschool* 
AND overweight AND health care 
AND promotion 

9 1 - - 

  

Obesity* AND Child* OR Child, 
preschool* AND Health care AND 
Nurse AND promotion 

4 471 - - - 

 
Fritextsökning #1 

Obesity AND Child AND Child, 
preschool AND Nurses 

89 10 3 5/16/17 

 
 

Fritextsökning #2 
Obese children overweight AND 
primary health care AND nurse 

14 3 3 5/6/17 

 Fritextsökning #3 Obese children overweight primary 7 448 - - - 
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health care nurse Sweden 

 
Fritextsökning #4 

Obese children overweight primary 
health care promotion nurse 

7 448 - - - 

 
Fritextsökning #5 

Obese preschool children 
overweight primary health care 
promotion nurse 

7 547 - - - 

       

150417 SAGE 
Obesity AND Child OR Child, 
preschool 

9 220 - - - 

  
Obesity AND Child, preschool 
AND Overweight 

139 4 - - 

  

Obesity AND Child OR Child, 
preschool AND Health care AND 
Nurse 

2 291 - - - 

  

Child AND Child, preschool AND 
Overweight AND Health care AND 
Nurse 

46 3 - - 

  

Child AND Child, preschool AND 
Overweight AND Health care AND 
Promotion 

35 1 - - 

  

Obesity AND Child OR Child, 
preschool AND Health care AND 
Nurse AND Promotion 

1 239 - - - 

  
Obesity AND Child AND 
Preschool children AND Nurse 

176 3 - - 

       

 
 

Fritextsökning #1 
Obese children overweight health 
care nurse Sweden 

192 4 2 8/16 

 
Fritextsökning #2 

Obese children overweight primary 
health care nurse 

815 - - - 

 
Fritextsökning #3 

Obese preschool children 
overweight primary health care 
promotion nurse 

123 3 - - 

       

150417 
ISI Web of 
Science 

Obesity AND Child OR Child, 
preschool 

41 424 - - - 

  
Obesity AND Child, preschool 
AND Overweight 

1 218 - - - 

  

Obesity AND Child OR Child, 
preschool AND Health care AND 
Nurse 

25 338 - - - 

  

Child AND Child, preschool AND 
Overweight AND Health care AND 
Nurse 

12 8 5 5/9/12/13 

  

Child AND Child, preschool AND 
Overweight AND Health care AND 
Promotion 

23 6 4 1/12/19 

  
Obesity AND Child OR Child, 
preschool AND Health care AND 

25 273 - - - 
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Nurse AND Promotion 

 
Fritextsökning #1 

Obese children overweight health 
care nurse Sweden 

2 1 - - 

 
Fritextsökning #2 

Obese children overweight primary 
health care nurse 

19 5 1 13 

 
Fritextsökning #3 

Obese preschool children 
overweight primary health care 
promotion nurse 

1 - - - 

       

150417 
Academic Search 
Elite * = Subject 
Heading 

Obesity* AND Child* OR Child, 
preschool* 

2 706 - - - 

  
Obesity* AND Child, preschool* 
AND Overweight 

2 1 - - 

  

Obesity* AND Child* OR Child, 
preschool* AND Health care AND 
Nurse 

2 617 - - - 

  

Child* AND Child, preschool* 
AND Overweight AND Health care 
AND Nurse 

- - - - 

  

Child* AND Child, preschool* 
AND Overweight AND Health care 
AND Promotion 

1 1 - - 

  

Obesity* AND Child* OR Child, 
preschool* AND Health care AND 
Nurse AND Promotion 

2 617 - - - 

  

Child* AND Child, preschool* OR 
Overweight AND Health care AND 
Nurse 

127 11 4 5/9/14 

 
Fritextsökning #1 

Obese children overweight health 
care nurse Sweden 

27 713 - - - 

 
Fritextsökning #2 

Obese children overweight primary 
health care nurse 

27 763 - - - 

 
Fritextsökning #3 

Obese preschool children primary 
health care promotion nurse 

27 753 - - - 

       

150417 Psyc Info 
Obesity AND Child OR Child, 
preschool 

7 404 - - - 

  
Obesity AND Child, preschool 
AND Overweight 

617 - - - 

  

Obesity AND Child OR Child, 
preschool AND Health care AND 
Nurse 

107 22 5 
2/4/14/15/1

6 

  

Child AND Child, preschool AND 
Overweight AND Health care AND 
Nurse 

10 2 1 16 

  

Child AND Child, preschool AND 
Overweight AND Health care AND 
Promotion 

51 12 3 1 
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Obesity AND Child OR Child, 
preschool AND Health care AND 
Nurse AND Promotion 

26 7 - - 

 
Fritextsökning #1 

Obese children overweight health 
care nurse Sweden 

2 1 1 16 

 
Fritextsökning #2 

Obese children overweight primary 
health care nurse 

6 1 - - 

 
Fritextsökning #3 

Obese preschool children 
overweight primary health care 
promotion nurse 

- - - - 

       

150417 
Social Service 
Abstracts 

Obesity AND Child OR Child, 
preschool 

222 5 1 4 

  
Obesity AND Child, preschool 
AND Overweight 

2 - - - 

  

Obesity AND Child OR Child, 
preschool AND Health care AND 
Nurse 

2 - - - 

  

Child AND Child, preschool AND 
Overweight AND Health care AND 
Nurse 

- - - - 

  

Child AND Child, preschool AND 
Overweight AND Health care AND 
Promotion 

- - - - 

  

Obesity AND Child OR Child, 
preschool AND Health care AND 
Nurse AND Promotion 

1 - - - 

 
Fritextsökning #1 

Obese children overweight health 
care nurse Sweden 

- - - - 

 
Fritextsökning #2 

Obese children overweight primary 
health care nurse 

- - - - 

 
Fritextsökning #3 

Obese preschool children 
overweight primary health care 
promotion nurse 

- - - - 

       

150417 Science Direct 
Obesity AND Child OR Child, 
preschool 

4 729 - - - 

  
Obesity AND Child, preschool 
AND Overweight 

25 549 - - - 

  

Obesity AND Child OR Child, 
preschool AND Health care AND 
Nurse 

728 - - - 

  

Child AND Child, preschool AND 
Overweight AND Health care AND 
Nurse 

517 - - - 

  

Child AND Child, preschool AND 
Overweight AND Health care AND 
Promotion 

795 - - - 

  
Obesity AND Child, OR Child, 
preschool AND Health care AND 

312 6 2 17 
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Nurse AND Promotion 

 
Fritextsökning #1 

Obese children overweight health 
care nurse Sweden 

443 - - - 

 
Fritextsökning #2 

Obese children overweight primary 
health care nurse 

2 122 - - - 

 
Fritextsökning #3 

Obese preschool children 
overweight primary health care 
promotion nurse 

166 4 2 17 

       

150417 ERIC 
Obesity AND Child OR Child, 
preschool 

1 382 - - - 

  
Obesity AND Child, preschool 
AND Overweight 

40 4 - - 

  

Obesity AND Child OR Child, 
preschool AND Health care AND 
Nurse 

11 - - - 

  

Child AND Child, preschool AND 
Overweight AND Health care AND 
Nurse 

- - - - 

  

Child AND Child, preschool AND 
Overweight AND Health care AND 
Promotion 

2 - - - 

  

Obesity AND Child OR Child, 
preschool AND Health care AND 
Nurse AND Promotion 

7 - - - 

 
Fritextsökning #1 

Obese children overweight health 
care nurse Sweden 

- - - - 

 
Fritextsökning #2 

Obese children overweight primary 
health care nurse 

- - - - 

 
Fritextsökning #3 

Obese preschool children 
overweight primary health care 
promotion nurse 

- - - - 

       

150417 
SveMed +  
* = MeSH 

Obesity* AND Child* OR Child, 
preschool* 

220 5 - - 

  
Obesity* AND Child, preschool* 
AND Overweight* 

39 - - - 

  

Obesity* AND Child* OR Child, 
preschool* AND Health care AND 
Nurse 

- - - - 

  

Child* AND Child, preschool* 
AND Overweight* AND Health 
care AND Nurse  

7 - - - 

  

Child* AND Child, preschool* 
AND Overweight* AND Health 
care AND Promotion 

2 - - - 

  

Obesity* AND Child* OR Child, 
preschool* AND Health care AND 
Nurse AND Promotion 

- - - - 
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Fritextsökning #1 

Obese children overweight health 
care nurse Sweden 

- - - - 

 
Fritextsökning #2  

Obese children overweight primary 
health care nurse  

- - - - 

 
Fritextsökning #3 

Obese preschool children 
overweight primary health care 
promotion nurse 

- - - - 

       

150417 
Sociological 
Abstracts 

Obesity AND Child OR Child, 
preschool 

486 - - - 

  
Obesity AND Child, preschool 
AND Overweight 

10 - - - 

  

Obesity AND Child OR Child, 
preschool AND Health care AND 
Nurse 

3 - - - 

  

Child AND Child, preschool AND 
Overweight AND Health care AND 
Nurse 

- - - - 

  

Child AND Child, preschool AND 
Overweight AND Health care AND 
Promotion  

1 - - - 

  

Obesity AND Child OR Child, 
preschool AND Health care AND 
Nurse AND Promotion 

- - - - 

 
Fritextsökning #1 

Obese children overweight health 
care nurse Sweden 

- - - - 

 
Fritextsökning #2 

Obese children overweight primary 
health care nurse 

2 - - - 

 
Fritextsökning #3 

Obese preschool children 
overweight primary health care 
promotion nurse 

- - - - 

       

150408 
 Manuell sökning  

  1 10 
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Bortfallsredovisning 

Databas Sökord Lästa 
abstract 

Lästa 
fulltextartiklar 

Exkluderade 
artiklar 

Orsak till exklusion 

PubMed 
Obesity* AND Child* OR Child, 
preschool* AND health care AND 
nurse 

23 19 10 

6 artiklar svarade inte 
mot syftet, 2 artiklar 
innehöll icke avslutade 
studier, 1 artikel 
uppnådde inte tillräckligt 
hög kvalitet och 1 artikel 
användes som referens i 
bakgrunden. 

 

Child* AND Child, preschool* 
AND Overweight* AND Health 
care AND Nurse 

13 10 6 

3 artiklar svarade inte 
mot syftet, 2 artiklar 
innehöll icke avslutade 
studier och 1 artikel 
uppnådde inte tillräckligt 
hög kvalitet. 

 
Child* AND Child, preschool* 
AND overweight* AND health 
care AND promotion 

12 9 6 

3 artiklar svarade inte 
mot syftet och 3 artiklar 
innehöll icke avslutade 
studier. 

 
Obesity* AND Child* OR Child, 
preschool* AND Health care 
AND Nurse AND promotion 

9 7 4 

3 artiklar svarade inte 
mot syftet och 1 artikel 
innehöll icke avslutade 
studier. 

 

Obese children overweight health 
care nurse Sweden 

6 5 3 

1 artikel innehöll icke 
avslutade studier och 1 
artikel användes som 
referens i bakgrunden 
och 1 artikel innehöll 
icke avslutade studie. 

 

Obese children overweight 
primary health care nurse 

18 15 8 

5 artiklar svarade inte 
mot syftet, 2 artikel 
innehöll icke avslutade 
studier och 1 artikel 
uppnådde inte tillräckligt 
hög kvalitet. 

 Obese preschool children 
overweight primary health care 
promotion nurse 

2 2 1 
1 artikel svarade inte 
mot syftet. 

      

CINAHL 
Child* AND Child, preschool* 
AND Overweight AND Health 
care AND Nurse 

2 2 -  

 
Obesity AND Child AND Child, 
preschool AND Nurses 

10 5 2 

1 artikel svarade inte 
mot syftet och 1 artikel 
innehöll icke avslutade 
studier. 

 Obese children overweight AND 
primary health care AND nurse 

3 3 -  
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SAGE 
Obesity AND Child, preschool 
AND Overweight 

4 4 4 
4 artiklar svarade inte 
mot syftet. 

 Child AND Child, preschool 
AND Overweight AND Health 
care AND Nurse 

3 3 3 
3 artiklar svarade inte 
mot syftet. 

 Child AND Child, preschool 
AND Overweight AND Health 
care AND Promotion 

1 1 1 
1 artikel svarade inte 
mot syftet. 

 Obese children overweight health 
care nurse Sweden 

4 3 1 
1 artikel svarade inte 
mot syftet. 

 Obese preschool children 
overweight primary health care 
promotion nurse 

3 3 3 
3 artiklar svarade inte 
mot syftet. 

      
ISI Web 
of science 

Child AND Child, preschool 
AND Overweight AND Health 
care AND Nurse 

8 7 3 

1 artikel svarade inte 
mot syftet, 1 artikel 
innehöll icke avslutade 
studier och 1 artikel 
användes som referens i 
bakgrunden. 

 Child AND Child, preschool 
AND Overweight AND Health 
care AND Promotion 

6 4 1 
1 artikel svarade inte 
mot syftet. 

 Obese children overweight health 
care nurse Sweden 

1 1 1 
1 artikel innehöll icke 
avslutade studie. 

 
Obese children overweight 
primary health care nurse 

5 3 2 

1 artikel svarade inte 
mot syftet och 1 artikel 
innehöll icke avslutade 
studie. 

      

Academic 
Search 
Elite 

Child* AND Child, preschool* 
OR Overweight AND Health care 
AND Nurse 

11 9 6 

2 artiklar svarade inte 
mot syftet, 2 artiklar 
innehöll icke avslutade 
studier och 1 artikel 
användes som referens i 
bakgrunden och 1 artikel 
erhöll inte tillräckligt 
hög kvalité. 

      

Psyc Info 
Obesity AND Child OR Child, 
preschool AND Health care AND 
Nurse 

22 12 7 
7 artiklar svarade inte 
mot syftet. 

 Child AND Child, preschool 
AND Overweight AND Health 
care AND Nurse 

2 2 1 
1 artikel svarade inte 
mot syftet. 

 
Child AND Child, preschool 
AND Overweight AND Health 
care AND Promotion 

12 9 8 

7artiklar svarade inte 
mot syftet och 1 artikel 
användes som referens i 
bakgrunden. 

 Obesity AND Child OR Child, 
preschool AND Health care AND 

7 4 4 
4 artiklar svarade inte 
mot syftet. 
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Nurse AND Promotion 
 Obese children overweight health 

care nurse Sweden 
1 1 -  

      
Social 
Service 
Abstracts 

Obesity AND Child OR Child, 
preschool 

5 3 2 
2 artiklar svarade inte 
mot syftet. 

      

Science 
Direct 

Obesity AND Child, OR Child, 
preschool AND Health care AND 
Nurse AND Promotion 

6 4 3 

2 artiklar svarade inte 
mot syftet och 1 artikel 
uppnådde inte tillräckligt 
hög kvalitet. 

 
Obese preschool children 
overweight primary health care 
promotion nurse 

4 3 2 

1 artikel svarade inte 
mot syftet och 1 artikel 
uppnådde inte tillräckligt 
hög kvalitet. 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Benjamin, S E., Tate, D F., Bangdiwala, S I., Neelon, B H., Ammerman, A S., Dodds, J M., & 
Ward, D S. (2007). Preparing Child Care Health Conculants to Address Childhood Overweight: A 
Randomized Controlled Trial Comparing Web to In-Person Training. Maternal Child Health 
Journal, 12: 662-669. doi: 10.1007/s10995-007-0277-1. 

Land  
Databas 

USA 
ISI Web of Science & Psyc Info 

Syfte Syftet var att undersöka om web-baserad utbildning var lika effektivt som personlig utbildning i 
form av föreläsning. Det fanns en hypotes om att den personligt utbildade gruppen skulle erhålla 
fem poäng bättre än den web utbildade gruppen på kunskapstestet efter genomgången utbildning. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvantitativ randomiserad kontrollerad studie. 
Samtliga inom barnhälsovården i North Carolina bjöds in att delta i studien och 54 deltagare 
rekryterades till studien. De 54 deltagarna delades in i tre grupper; kontrollgrupp (n=17), web-
baserad utbildningsgrupp (n=17) och en personligt utbildad grupp (n=16). Web-gruppen och den 
personliga utbildnings gruppen bestod av enbart kvinnliga deltagare men kontrollgruppen bestod 
av 94 % kvinnor och 6 % män. 
Data samlades in genom att samtliga deltagare fick genomföra ett kunskapstest före och efter den 
planerade utbildningen. Kunskapstestet bestod av ett frågeformulär med 28 flersvarsfrågor om 
kost och motion.  
För att bedöma skillnader i kunskap genomfördes en kovariansanalys av resultatet med poängen 
från ”före” testet som kovariant. Data analyserades elektroniskt med hjälp av ett dataprogram SAS 
9.1. 

Slutsats Hypotesen motbevisades då ingen signifikant skillnad på kunskapstesten mellan de olika 
grupperna kunde påvisas. Resultatet påvisade att web-baserad utbildning är lika effektiv som 
personligt erhållen utbildning för att förbättra kost och motionskunskaper inom barnhälsovården 
så att en hälsosam vikt kan främjas bland barn i förskoleålder.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 2 

 

 

Referens Bohman, B., Eriksson, M., Lind, M., Ghaderi, A., Forsberg, L., & Rasmussen, F. (2013). 
Infrequent attention to dietary and physical activity behaviors in conversations in Swedish child 
health services. Acta paediatrica, 102:520-524. doi: 10.1111/apa.12176 

Land  
Databas 

Sverige 
Psyc Info 

Syfte Syftet var att undersöka hur BVC- sjuksköterskor kommunicerar kost och fysisk aktivitet med 
föräldrar. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvantitativ studie. 
23 sjuksköterskor som var deltagande i en tidigare studie erbjöds deltagande. Sjuksköterskorna 
arbetade på 15 olika BVC inom åtta kommuner i mellersta och norra Sverige. Samtliga deltagare 
var kvinnor och medelåldern var 48 år. Genomsnittliga yrkesverksamma år var åtta år. 
Data samlades in genom ljudupptagning från ett BVC besök hos vardera BVC-sjuksköterska. 
Materialet analyserades elektroniskt med hjälp av ett dataprogram (SPSS). Deskriptiv statistik 
fördes för huvudområdena; tillväxt, aktiv kommunikation med barnet, språkutveckling, kostvanor 
och fysisk aktivitet. 
Inget bortfall redovisades. 

Slutsats Resultatet visade att de huvudämnen som kommunicerades mest frekvent vid BVC besöket var; 
tillväxt, aktiv kommunikation med barnet, språkutveckling. Samtal gällande kostvanor kom på 
fjärde plats och samtal gällande fysisk aktivitet kom först på 14:e plats.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

 
Artikel 3 

 

 

Referens Boyle, M., Lawrence, S., Schwarte, L., Samuels, S., & McCarthy, W J. (2009). Health Care 
Providers´ Perceived Role in Changing Environments to Promote Healthy Eating and Physical 
Activity: Baseline Finding From Health Care Providers Participating in the Healthy Eating, Activ 
Communities Program. Pediatrics, 123, 293-300. doi: 10.1542/peds.2008-2780H 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva hur primärvåden arbetar preventivt i verksamheten för att bedöma deras 
beredskap för att ta fram nya riktlinjer för att förebygga barnfetma.  

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvantitativ enkätstudie. 
248 vårdgivare inom primärvården från sex kommuner som bedrev hälsofrämjande vård erhöll en 
enkät med 18 frågor. Data analyserades elektroniskt med hjälp av ett statistiskt dataprogram 
(STATA`S).  
Samtaliga enkäter besvarades. 
Kvalitativ intervjustudie. 
56 vårdgivare inom primärvården från sex kommuner som bedrev hälsofrämjande vård 
intervjuades telefonledes. För att kunna genomföra en innehållsanalys användes ett elektroniskt 
analysprogram (Redmond WA). 
 
 

Slutsats Det framkom att 65 % av deltagarna oftast eller alltid diskuterade vikten av fysisk aktivitet, 
amning samt ett minskat intag av sötade drycker. 90 % ansåg att föräldrarnas motstånd var ett 
hinder för deras hälsofrämjande insatser för barnfetma. 75 % utövade inget hälsofrämjande arbete 
mot barnfetma. De ansåg att de behövde tid, utbildning och stöd för att förbättra sin förmåga att 
arbeta hälsofrämjande. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

 
Artikel 4 

 

 

Referens Dera de Bie, E., Jansen, M., & Gerver, J W. (2012). Inhibiting Factor in the Prevention of 
Overweight in Infants; An Explorative Qualitative Study among Child Healthcare Practitioners in 
the Netherlands. Child Care in Practice, 18 (3), 193-206. doi: 10.1080/13575279.2012.683776. 

Land  
Databas 

Nederländerna 
Psyc Info & Social Service Abstracts 

Syfte Syftet var att undersöka hindrande faktorer inom barnhälsovården för att förebygga övervikt hos 
spädbarn yngre än ett år. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

En kvalitativ intervjustudie. 
Sex sjuksköterskor och sex läkare valdes ut från 107 olika BVC ifrån olika demografiska 
områden. Medelåldern bland informanterna var 44 år och genomsnittliga yrkesverksamma år var 
17 år. 
Data samlades in via 12 djupintervjuer med semistrukturerade frågor. 
Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna transkriberades och 
analyserades tematiskt genom kodning. 
Inget bortfall redovisades. 

Slutsats Resultatet visade att personalen inom barnhälsovården var tillräckligt medvetna om att barnets 
första år är en viktig period för att förebygga övervikt. Det är svårt att diskutera barnets övervikt 
med föräldrar. Riktlinjer som finns för att förebygga övervikt är inte väl implementerade. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

 
Artikel 5 

 

 

Referens  Edvardsson, K., Edvardsson, D., & Hörnsten, Å. (2009). Raising issues about children’s 
overweight – maternal and child health nurses’ experiences. Journal of Advanced Nursing, 65 
(12), 2542-2551. doi: 10.1111/j.1365-2648.2009.05127.x 

Land  
Databas 

Australien 
Academic Serach Elite, CINAHL & ISI Web of Science 

Syfte Syftet var att beskriva hur BVC-sjuksköterskor kommunicerar barns övervikt med föräldrar. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ intervjustudie. Deltagarna valdes ut av två koordinatorer för verksamheten. Urvalet 
bestod av tio deltagare, alla kvinnor, i åldern 44-60 år, med olika arbetslivserfarenhet som BVC-
sjuksköterskor (4-27 år). 
Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide och data analyserades utifrån en kvalitativ 
innehållsanalys. 
Inget bortfall redovisades. 

Slutsats Det framkommer i resultatet att barns vikt är ett känsligt ämne och BVC-sjuksköterskorna 
upplevde det svårt att prata med föräldrarna, speciellt med de föräldrar som är överviktiga. BVC-
sjuksköterskorna upplevde det svår att hantera föräldrars förnekelse och försvar om deras 
överviktiga barn.  
En god relation mellan föräldrar och BVC-sjuksköterskan underlättade kommunikationen om 
barnens vikt. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

 
Artikel 6 

 

 

Referens Flower B, K., Perrin M, E., Viadro I, C., & Ammerman S, A. (2007). Using Body Mass Index to 
Identify Overweight Children: Barriers and Facilitators in Primary Care. Ambul Pediatr. 7 (1), 38-
44.  

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka igenkännande och attityder gentemot rekommendationer för att identifiera 
överviktiga barn. Upplevda hinder och fördelar med att använda BMI. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ intervjustudie.  
Urvalet bestod av 38 personer ifrån sex olika vårdcentraler. 47 % av deltagarna var kvinnor. 87 % 
av deltagarna var läkare och resterande bestod av sjuksköterskor och läkarassistenter. 
Data samlades in med hjälp av gruppintervjuer med sex olika fokusgrupper.  
Data kodades och analyserade elektroniskt. 

Slutsats Resultatet visade att deltagarna inte var bekväma med att använda BMI för screening. Det fanns 
en skepsis avseende effektiviteten med fetmabehandlingen. En tillgångsbrist på BMI skalor ansågs 
vara ett hinder. På en vårdcentral användes ett elektroniskt dokumentationssystem där BMI 
räknades ut automatiskt således sågs fördelarna med användandet av BMI där. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

 
Artikel 7 

 

 

Referens Gerards MPL, S., Dagnele C, P., Jansen WJ, M., De Vries K, N., & Kremers PJ, S. (2012) 
Barriers to successful recruitment of parents of overweight children for an obesity prevention 
intervention: a qualitative study among youth health care professionals. BMC Family Practice, 
13:37  

Land  
Databas 

Nederländerna 
PubMed 

Syfte Syftet var att identifiera de hinder som BVC-sjuksköterskorna uppfattade när de hänvisar föräldrar 
till preventiva åtgärder för deras överviktiga barn. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ intervjustudie. Sjukvårdspersonal ifrån elva olika demografiska områden inkluderades 
och 72 deltagare tillfrågades. Deltagarna bestod av sex sjuksköterskor, åtta läkare och två chefer 
varav endast en var manlig deltagare.  
Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 
Data analyserades utifrån en innehållsanalys. 
56 personer valde att tacka nej till deltagande. 

Slutsats Resultatet visade att samtliga deltagare uppfattade det preventiva arbetet med överviktiga och feta 
barn som viktigt arbete eftersom de var oroliga över barnfetmans utveckling. Det främsta hindret i 
deras preventiva arbete var föräldrars förnekelse och ovilja att diskutera barnens övervikt. Några 
deltagare uttryckte dåligt självförtroende och bristande förmåga att kommunicera kring barns 
övervikt. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

 
Artikel 8 

 

 

Referens Golsäter, M., Enskär, K., Lingfors, H., & Sidenvall, B. (2009). Health counselling: parental-
oriented health dialogue – an innovation for child health nurses. Journal of Child Health Care, 13 
(1), 75-88. doi: 10.1177/367493508098383 

Land  
Databas 

Sverige 
SAGE 

Syfte Syftet var att undersöka BVC-sjuksköterskors erfarenhet av Hälsokurvan för att skapa en dialog 
med föräldrar. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ intervjustudie. Urvalet bestod av de 14 BVC-sjuksköterskor som var med vid 
implementeringen av hälsokurvan framtagen 1998 av Persson et al.  
Informanterna hade 2-34 års arbetslivserfarenhet inom BVC.  
BVC-sjuksköterskorna intervjuades med hjälp av en intervjuguide. 
Dataanalysen inspirerades av Corbin och Strauss.  
Bortfall redovisas inte.  

Slutsats Det framkommer i resultatet att Hälsokurvan är ett effektivt verktyg för att hjälpa föräldrar till en 
hälsosam livsstil och att tidigt ge stöd. Hälsokurvan ger BVC-sjuksköterskorna en ökad insikt och 
förståelse för familjernas hälsa och livssituation. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

 
Artikel 9 

 

 

Referens Isma E, G., Bramhagen, AC., Ahlström, G., Östman, M., & Dykes, AK. (2013). Obstacles to the 
prevention of overweight and obesity in the context of child health care in Sweden. BMC Family 
Practice, 14:143. doi: 10.1186/1471-2296-14-143 

Land  
Databas 

Sverige 
Academic Search Elite, ISI Web of Science & PubMed 

Syfte Syftet var att belysa BVC-sjuksköterskornas upplevelse av sitt preventiva arbete med överviktiga 
och feta barn inom barnhälsovården. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ intervjustudie. 
26 barnavårdscentraler var berättigade att delta men utifrån ett strategiskt urval för att skapa 
generaliserbarhet valdes 17 BVC ut. 19 BVC-sjuksköterskor tillfrågades. I studien deltog en man. 
Data analyserades utifrån fem steg med en fenomenografisk ansats. 
En BVC-sjuksköterska valde att avstå från deltagande. 

Slutsats Resultatet visade att BVC-sjuksköterskorna upplevde deras arbete med överviktiga barn som 
komplicerat. Flertalet hinder berodde på BVC-sjuksköterskans prioriteringar, kunskap, ansvar och 
resurser. Även brist på riktlinjer för att arbeta förebyggande med överviktiga barn var ett stort 
hinder. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

 
Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Javanainen-Levonen, T., Poskiparta, M., Rintala, P., & Satomaa, P. (2009). Public health nurses’ 
approaches to early childhood physical activity in Finland. Journal of Child Health Care, 13 (1), 
30-45. doi: 10.1177/1367493508098379 

Land  
Databas 

Finland 
Manuell sökning 

Syfte Syftet var beskriva BVC- sjuksköterskans arbete med att implementera fysisk aktivitet inom 
barnhälsovården. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ intervjustudie  
Urvalet bestod av 26 BVC-sjuksköterskor ifrån olika områden som tillfrågades av respektive 
enhetschef. 
Data insamlades med hjälp av gruppintervjuer med fem olika fokusgrupper. 
Data analyserades i enlighet med Goffmans ramanalys. 
2 BVC-sjuksköterskor tackade nej till deltagande. 

Slutsats Det framkom i resultatet att BVC-sjuksköterskor ansåg fysisk aktivitet vara multidimensionellt. 
De fyra faktorer som påverkade barnens fysiska aktivitet var familjens betydelse, vardagsmotion, 
omgivning och social utveckling hos barnet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

 
Artikel 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Larsen, L., Mandleco, B., Williams, M., & Tiedeman, M. (2005). Childhood obesity: Prevention 
practices of nurse practitioners. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 18, 70-
79. doi: 10.1111/j.1745-7599.2006.00105.x 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva BVC-sjuksköterskornas preventiva arbete. 
Jämföra BVC-sjuksköterskornas inställning och medvetenhet och riktlinjer angående det 
förebyggande arbetet mot barnfetma. 
Identifiera sambandet mellan förebyggande arbete och geografiska variationer. 
Undersöka resurser och hinder för att implementera preventionsarbete. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvantitativ frågeformulärstudie.  
607 specialist sjuksköterskor erhöll frågeformuläret. 288 besvarade formuläret men endast 99 
deltagare uppfyllde inklusionskriterierna. 
Data analyserades elektroniskt med SPSS och presenterades med deskriptiv statistik. 
De öppna frågorna i formuläret analyserades med hjälp av en innehållsanalys i enlighet med 
Denzin & Lincoln. 

Slutsats BVC-sjuksköterskor använder inte den rekommenderade BMI-skattningen för att identifiera 
övervikt.  
De undervisar föräldrar vikten av en god kosthållning och fysisk aktivitet.  
Hinder för att införa preventivt arbete hos barn med fetma är; föräldrarnas attityder, den 
amerikanska livsstilen och bristande resurser för BVC-sjuksköterskan och familjen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

 

Artikel 12 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Ljungkrona-Falk, L., Brekke, H., & Nyholm, M. (2013). Swedish nurses encounter barriers when 
promoting healthy habbits in children. Health Promotion International, 29 (4). 730-738. doi: 
10.1093/heapro/dat023. 

Land  
Databas 

Sverige 
ISI Web of Science 

Syfte Syftet var att beskriva sjuksköterskornas upplevda hinder när de med föräldrar diskuterar kring 
barnets sunda matvanor, fysisk aktivitet och barnets kroppsvikt. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

En studie med mixad design. 
Kvalitativ intervjustudie 
Av de 76 sjuksköterskor som arbetar vid 29 BVC i västra Sverige erbjöds 24 stycken att delta i 
studien. Urvalet var strategiskt för att uppnå maximal variation. 
Data samlades in med hjälp av tre fokusgruppintervjuer. 
Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys, materialet transkriberades och kodades 
tematiskt. 
Av de 24 sjuksköterskor som erbjöds att delta tackade 17 sjuksköterskor ja till deltagande. 
Kvantitativ enkätstudie. 
Samtliga 76 sjuksköterskor som arbetar vid de 29 BVC i västra Sverige erhöll enkäten. 
Data analyserades och jämfördes med resultatet från fokusgruppintervjuerna. 
82 % (62 stycken) sjuksköterskor valde att besvara enkäten. 

Slutsats Fyra huvudsakliga hinder framkom. 1) Externa och interna hinder på arbetsplatsen, 2) 
sjuksköterskornas egna rädslor och osäkerhet, 3) hinder i sjuksköterskors relation till föräldrar, 4) 
dagens samhälle hindrar föräldrar att främja hälsosamma vanor. Trots utbildning och 
professionellt stöd uppfattades både interna och externa hinder när de främjar hälsosamma vanor 
till föräldrar. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

 

Artikel 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Redsell A, S., Aktinson J, P., Nathan, D., Siriwardena N, A., Swift A, J., & Glazebrook, C. 
(2011). Preventing childhood obesity during infancy in UK primary care: a mixed-methods study 
of HCPs’ knowledge, belies and practice. BMC Family Practice, 12:54 

Land  
Databas 

Storbritannien 
ISI Web of Science 

Syfte Syftet var att undersöka kunskapen om fetma hos sjukvårdspersonal samt uppfattningar och 
nuvarande riktlinjer hos primärvårdsläkare och BVC-sjuksköterskor för att identifiera spädbarn 
som riskerar att utveckla fetma. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

En studie med mixad design  
Kvantitativ enkätstudie och semistrukturerad kvalitativ intervjustudie. 
För att få ett generaliserbart resultat inkluderades sex olika demografiska områden. Samtlig 
sjukvårdspersonal inom de sex demografiska områdena (243) erbjöds deltagande i studien. 97 
kvinnor och 19 män deltog i enkätstudien. Kvantitativ data analyserades med hjälp av SPSS. Sex 
BVC-sjuksköterskor och 12 primärvårdsläkare deltog i semistrukturerade telefonintervjuer. 
Samtliga BVC-sjuksköterskor var kvinnor och av läkarna var sex av deltagarna män. Kvalitativ 
data analyserades utifrån teman och tolkades induktivt. 

Slutsats Resultatet visade att läkarna hade mer kunskap om hälsoriskerna med fetma men var mindre 
benägna att ge råd gällande kost till spädbarn. Intervjustudien resulterade i sex olika teman; 
erkännande av barnfetma i familjen, vikten av kostråd till spädbarn, personalens erfarenhet och 
kunskap om kost till spädbarn, svårighet att identifiera övervikt eller bristande intresse för 
spädbarn som löper risk för att utveckla fetma, prioriterad föräldrarelation och bristande förståelse 
för hur övervikt ska hanteras i tidig åder. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

 

Artikel 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Robinson, A., Denney-Wilson, E., Laws, R., & Harris, M. (2012). Child obesity prevention in 
primary health care: investigating practice nurse roles, attitudes and current practices. Journal of 
Pediatrics and Child Health, 49, E294-E299. doi: 10.1111/jpc.12164 

Land  
Databas 

Australien 
Academic Search Elite, Psyc Info & PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka nuvarande riktlinjer, attityder, självföretroende och utbildningsbehov i det 
förebyggande arbetet mot barnfetma. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvantitativ enkätstudie.  
292 enkäter skickades ut till tre olika geografiska områden. 59 enkäter besvarades. Data 
analyserades elektroniskt med SPSS. 
Kvalitativ intervjustudie. 
Tio stycken av de deltagande i enkätdelen ombads delta i intervjudelen av studien. Data samlades 
in med hjälp av semistrukturerade intervjuer.  
Data analyserades med hjälp av koder och teman. 

Slutsats Det preventiva arbetet beskrevs som roligt trots upplevda hinder såsom bristande självförtroende 
hos sjuksköterskorna. 
Det fanns ett stort intresse att bli mer involverad i hälsokontroller men också för utbildning i 
preventionsarbetet för feta barn. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

 
Artikel 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Spivack G, J., Swietlik, M., Alessandrini, E., & Faith S, M. (2008). Primary Care Providers’ 
Knowledge, Practices, and Perceived Barriers to the Treatment and Prevention of Childhood 
Obesity. Obesity, 18 (7), 1341-1347. doi: 10.1038/oby.2009.410 

Land  
Databas 

USA 
Psyc Info & PubMed 

Syfte Syftet var att utvärdera primärvårdsläkares och BVC-sjuksköterskors kunskap, nuvarande 
riktlinjer och upplevda hinder för att förebygga barnfetma under första levnadsåret. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvantitativ enkätstudie.  
192 deltagare från olika vårdcentraler bjöds in att delta i studien. 74 % av deltagarna var kvinnor. 
Enkäten var indelad i fyra olika områden vilka alla innehöll en kortfattad förklaring. Enkäterna 
skickades ut elektroniskt. Frågorna bestod av flersvars alternativ. Resultatet redovisades med 
deskriptiv statistik. 
80 läkare och 7 BVC-sjuksköterskor valde att delta vilket motsvarade ett bortfall på 55 %. 

Slutsats En minoritet av deltagarna kunde på ett korrekt sätt definiera och förutsäga prevalensen av 
överviktiga barn och < en tredje del kände till de nationella riktlinjerna angående motion och intag 
av sötade drycker.  
>90 % av deltagarna upplevde att omotiverade barn och föräldrar, dålig kosthållning, för lite 
motion och för mycket TV tittande var hinder i deras preventiva arbete. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

 

Artikel 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Söderlund  Lindhe, L., Nordqvist, C., Angbratt, M., & Nilsen, P. (2008). Applying motivational 
interviewing to counselling overweight and obese children. Health Education Research, 24 (3), 
442-449. doi: 10.1093/her/cyn039 

Land  
Databas 

Sverige 
Psyc Info, PubMed & SAGE 

Syfte Syftet var att identifiera hinder och möjligheter med att tillämpa motiverande samtal i rådgivande 
samtal med överviktiga och feta barn med dess föräldrar. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativa gruppintervjuer.  
11 BVC-sjuksköterskor tillfrågades och genomgick en tvådagars utbildning i motiverande samtal.  
Data samlades in sex månader senare i form av en uppföljande gruppintervju.  
Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. 
En BVC-sjuksköterska tackade nej till att delta i intervjun. 

Slutsats BVC-sjuksköterskor identifierade problem i form av förnekelse och ambivalens hos sig själva men 
även hos föräldrarna. BVC-sjuksköterskorna trodde att motiverande samtal var effektivt för 
arbetet med överviktsproblematiken. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

 
Artikel 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Tucker J, S., Ytterberg L, K., Lenoch M,L., Schmit L, T., Mucha I, D., Wooten A, J., Lohse M, 
C., Austin M, C., & Wahlen Mongeon J, K. (2013). Reducing Pediatric Overweight: Nurse-
Delivered Motivationl Interviewing in Primary Care. Journal of Pediatric Nursing, 28, 536-547. 
doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.pedn.2013.02.031 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL, PubMed & Science Direct 

Syfte Syftet var att prova Let’s go 5-2-1-0 programmet genom att ha motiverande samtal med 4-18 åriga 
överviktiga barn och deras föräldrar inom primärvården. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvantitativ kvasiexperimentell studie.  
Urvalet bestod av 130 deltagande överviktiga barn i åldern 4-18 år samt dess föräldrar. Studien 
innefattade en kontrollgrupp som bestod av 60 deltagare som erhöll sedvanliga hälsobesök. En 
interventionsgrupp som bestod av 70 deltagare och dessa erhöll utöver sedvanliga hälsobesök en 
implementering av 5-2-1-0 programmet genom motiverande samtal.  
Data insamlades med hjälp av BMI och självskattad hälsa. Insamlingen skedde vid tre tillfällen, 0 
månader, 6 månader och 12 månader. 
Inför uppstart var det ett bortfall i kontrollgruppen på 3 deltagare och i interventionsgruppen var 
bortfallet 2 deltagare. Vid datainsamling efter 6 månader var bortfallet 5 deltagare i 
kontrollgruppen och i interventionsgruppen 24 deltagare. Vid sista datainsamlingen efter 12 
månader var bortfallet i kontrollgruppen 9 deltagare och i interventionsgruppen var bortfallet 4 
deltagare.  

Slutsats Signifikant förbättring sågs vid 12 månader i rapporteringen av självskattad hälsa hos 
interventionsgruppen. Gällande BMI sågs också skillnader, men dessa var inte signifikanta. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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Referens Turner M, K., Shield PH, J., & Salisbury, C. (2009). Practitioners’ views on managing childhood 
obesity in primary care: a qualitative sudy. British Journal of General Practice, 59, 856-862. doi: 
10.3399/bjgp09X472269 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PubMed 

Syfte Syftet var att utforska primärvårdsläkarnas och sjuksköterskornas syn på verksamheten som 
behandlande instans gällande barnfetma. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ intervjustudie.  
7 vårdcentraler valdes medvetet ut att inkluderas i studien och de anställda läkarna och 
sjuksköterskorna bjöds in att delta i studien. och totalt deltog 30 personer varav 12 stycken läkare, 
10 sjuksköterskor, 4 BVC-sjuksköterskor och 4 skolsköterskor. 80 % av deltagarna var kvinnor.  
Intervjuerna hölls med hjälp av en ämnesguide. 
Data analyserades utifrån olika teman. 
Personal ifrån de fem av de 7 utvalda vårdcentralerna deltog. 

Slutsats Resultatet visade att läkare och sjuksköterskor var oeniga om huruvida primärvården är en lämplig 
instans att behandla barnfetma på. Brist på erfarenhet, resursbrist och orsaker till barnfetma var 
alla försvårande omständigheter som beskrevs. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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Referens van Greiken, A., Renders, M C., Veldhuis, L., Looman, W C., Hirasing, A R., & Raat, H. (2014). 
Promotion of a healthy life style among 5-year-old overweight children: Health behavior 
outcomes of the ’Be active, eat right’ study. BMC Public Health, 14 (1): 59-80. doi: 
10.1186/1471-2458-14-59 

Land  
Databas 

Nederländerna 
ISI Web of Science & PubMed 

Syfte Syftet var att utvärdera effekterna av interventionen som beskrivs i preventionsprotokollet med 
fokus på att förebygga överviktiga barn till att utveckla fetma. Det fann en hypotes om att 
föräldrar till överviktiga barn som erhöll råd i enlighet med interventionen skulle vid 
uppföljningen i studien uppvisa förbättrade hälsobeteende jämfört med föräldrar till överviktiga 
barn som erhöll sedvanlig information i samband med BVC besök. 
 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Designen var en kluster randomiserad, kontrollerad studie. 
Samtliga BVC i Nederländerna (n=37) erbjöds deltagande i studien. Inklusionskriterier för 
deltagande var att barnavårdscentralerna skulle kunna delta med ett team i både en kontroll grupp 
och en interventionsgrupp. Interventionsprotokollet skulle ännu inte heller vara implementerat på 
arbetsplatsen. Nio BVC uppfyllde inklusionskriterierna och det resulterade i 44 BHV team. 
Samtliga föräldrar som var inbjudna till fem-års besök för deras barn under september och oktober 
2008, erbjöds deltagande i studien och detta resulterade i en kontrollgrupp (n= 288) och en 
interventionsgrupp (n=349). 
Data samlades in med hjälp av frågeformulär till föräldrarna vid två tillfällen, det första vid femårs 
besöket och det andra vid uppföljningen två år senare.  
Data analyserades elektroniskt med hjälp av SPSS och redovisades med deskriptiv statistik. 
Inget bortfall redovisades. 

Slutsats Hypotesen motbevisades då det inte fanns några övergripande skillnader mellan 
interventionsgruppen och kontrollgruppen vid två års uppföljning avseende hälsobeteenden. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Referens Walker, O., Strong, M., Atchinson, R., Saunders, J., & Abbot, J. (2007). A qualitative study of 
primary care clinicans’ views of treating childhood obesity. BMC Family Practice, 8:50 doi: 
10.1186/1471-2296-8-50 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka hur primärvårdsläkare och BVC-sjuksköterskor ser på sin roll i 
behandling av feta barn. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ intervjustudie 
Chefer ifrån 39 olika vårdcentraler ombads tillfråga sina anställda om deltagande i studien. 18 
anställda, varav 12 läkare och 6 sjuksköterskor ifrån 11 olika vårdcentraler deltog i studien. En av 
de deltagande läkarna var man och resterande deltagare var kvinnor. Samtliga BVC-
sjuksköterskor var kvinnor. För att få ett generaliserbart resultat inkluderades vårdcentraler ifrån 
olika demografiska områden.  
Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer genomförda utifrån ett intervjuschema 
av Epstein och Ogden. 
Data analyserades enligt ramverksanalys. 
Inget bortfall redovisades. 

Slutsats Resultatet visade att läkare och sjuksköterskor uppfattade sin roll som att främst uppmärksamma 
barnets vikt och förespråka enkla diet- och motionsförslag. De ansåg att tidsbrist, brist på 
utbildning och resursbrist var hinder för att arbeta med barnfetma. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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