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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: År 2014 beräknades cirka 41 miljoner barn under fem år vara överviktiga 

alternativt feta världen över. Samhället har förändrats och flera miljöer skapar och 

gynnar övervikt och fetma hos barn. Sjuksköterskan har till uppgift i sitt preventiva 

arbete att förebygga och förhindra uppkomst av sjukdomar och skador samt fysiska, 

psykiska och sociala problem.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans 

erfarenheter av det preventiva arbetet mot övervikt och fetma hos barn och 

ungdomar. 

Metod: En litteraturstudie baserad på 11 kvalitativa vetenskapliga artiklar från 

databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO, som granskades enligt SBU 

kvalitégranskningsmall och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet presenteras utifrån fyra kategorier och åtta underkategorier. 

Kategorierna: Resurser i sjuksköterskans preventiva arbete. Motgångar i 

sjuksköterskans preventiva arbete. Mötet med familjen - en väsentlig del i arbetet. 

Samhällsaspekter påverkar det preventiva arbetet. 

Konklusion: Sjuksköterskans preventiva arbete präglas ofta av olika hinder och få 

möjligheter för att ta itu med det växande problemet. Samhället påverkar arbetet i 

stor utsträckning i negativ riktning vilket gör att sjuksköterskan är i stort behov av 

stöd och resurser för att se vinster med arbetet. 

Nyckelord: Barn, ungdomar, fetma, sjuksköterska, prevention. 

  



 
 

The nurse's experiences of the preventive work against overweight and obesity in 

children and adolescents 

- A literature review 

 

ABSTRACT 

Background: In 2014 around 41 million children worldwide under the age of five 

was estimated to suffer from obesity Society has changed, more environments creates 

and favors overweight and obesity in children. The nurse’s tasks in their preventative 

work is to prevent the occurrence of diseases and injuries as well as physical, 

psychological and social problems.  

Aim: The aim of this literature study was to describe the nurse’s experience of the 

preventive work against overweight and obesity in children and adolescents.  

Method: A literature study based on eleven qualitative scientific articles from 

PubMed, CINHAL and PsycINFO, Audited according to the SBU quality review 

template and analyzed using qualitative content analysis. 

Results: The result is presented from four categories and eight under categories. The 

categories are: Resources in the nurse’s preventive work. Adversity in the nurse’s 

preventive work. The meeting with the family - an important part of the work. The 

aspects of society affects the preventive work. 

Conclusion: The nurse preventive work is often characterized by lots of obstacles 

and few possibilities to work with the growing problem. The community effects the 

work widely in the negative direction which puts the nurse in a big need of resources 

to see the wins in the work they put in. 

Keywords: Child, adolescents, obesity, nurse, prevent. 
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Bakgrund 
Enligt World Health Organization, WHO (2016) är övervikt och fetma ett globalt 

folkhälsoproblem som ökat kraftigt under senaste decennierna. 2014 beräknades 41 

miljoner barn under fem år vara överviktiga alternativt feta världen över. Det har 

ansetts att detta varit mest problematiskt i höginkomstländer. Dock är problemet på 

uppgång även i låg- och medelinkomstländer, särskilt i stadsmiljö. Globalt sett finns 

det fler människor som är överviktiga jämfört med underviktiga. 

 

Body mass index (BMI) 
BMI är en internationell klassificering där kroppsvikten jämförs med kroppslängden 

för att identifiera undervikt, normalvikt eller fetma hos vuxna personer, det vill säga 

personer över 18 år. Det görs genom att dividera vikten med längden i kvadrat, 

kg/m2. För vuxna ligger normalvärdet på 18.50 - 24.99 kg/m2 (WHO, 2016). Cole, 

Bellizzi, Flegal och Dietz (2000) menar i deras studie att BMI-måttet har flera 

svagheter, vikten i sig tar inte hänsyn till andelen kroppsfett respektive muskler. Det 

är ett bra mått för att ställa diagnos på dem som har fetma men missar en del som 

borde fått diagnosen. Barn, det vill säga personer under 18 år, växer på längden och 

har olika tillväxtfaser då kroppssammansättningen ändras. Dessutom skiljer sig 

andelen fettväv väsentligt åt mellan pojkar och flickor när de kommer i puberteten. 

Pojkar ökar i vikt på grund av större mängd muskelmassa, medan flickor ökar i vikt 

på grund av att de får en större mängd fettväv, även om de är normalviktiga. 

Författarna till studien har därför utformat ett standardiserat mått för barn mellan 2-

18 år, som benämns isoBMI. Måttet tar hänsyn till både ålder och kön förutom längd 

och vikt i beräkningen (se bilaga 1). Tanken är att måttet ska användas på 

populationsnivå men kan även användas på individnivå, förutsatt att andra 

parametrar och iakttagelser vägs in. 

 

Orsaker till övervikt/fetma 
Corsica och Hood (2011) pekar på att samhället har förändrats och fler miljöer skapar 

och gynnar övervikt och fetma genom olika mekanismer. Dessa miljöer innefattar 

minskad fysisk aktivitet, ökat energiintag, lättillgängliga energitäta livsmedel med 

mycket fett och socker, effekterna av tv-reklam och medias syn på en ideal 



2 
 

kroppsuppfattning. Den vardagliga energiförbrukningen minskar på grund av ökad 

bilism, hissar, rulltrappor och fjärrkontroller till diverse föremål. Även den fysiska 

aktiviteten på fritiden minskar då mer tid ägnas åt datorer, tv-apparater, tv-spel med 

mera. Andersson och Fransson (2011) rapporterar ett samband mellan barns 

viktutveckling och föräldrars ökande arbetstid, något som resulterar i mindre tid för 

matlagning och mer förbrukning av snabbmat. En studie av Burke, Heiland och 

Nadler (2010) visar att sannolikheten att klassa sig själv som överviktig idag sker i 

betydligt lägre utsträckning än tidigare och att resultatet i studien kan tolkas som ett 

bevis på generationsskifte när de gäller sociala normer rörande kroppsvikt.  

 

Nordiska ministerrådet (2014) menar även att övervikt och fetma är förknippad med 

socioekonomiskt status och utbildningsnivå. Högre samhällsklasser har en lägre 

förekomst av övervikt och fetma jämfört med lägre samhällsklasser. Rydén och 

Hagfors (2011) beskriver att hälsosam kost är dyrare, vilket gör att föräldrar med låg 

utbildning och låg inkomst väljer en billigare och mindre hälsosammare kost. En 

studie av Pandita et al. (2016) visar att det moderna samhället och kulturen har gjort 

att barnets ohälsosamma kost blivit mer prisvärd, lättillgänglig och tilltalande. 

Studien visar vidare att barn är sämre utrustad att ha kunskap om vad som påverkar 

hälsan och att kunna göra förändringar. 

 

Föräldrarnas roll 
I en studie av Svensson et al. (2011) framträder ett tydligt samband där barn vars 

föräldrar är överviktig löper högre risk för att utveckla övervikt. En studie av 

Stenhammar (2011) visar att föräldrarna ses som huvudansvariga för barnets livsstil, 

i synnerhet matvanor och fysisk aktivitet. Barn påverkas av föräldrars tankar och 

verkliga vardag när det gäller kost och motion. I en studie av Mazarello-Paes, Ong 

och Lakshman (2015) intervjuades föräldrar vars barn var överviktiga om matvanor. 

De beskrev en blandning av bristande kunskap om kost, hur matvanorna 

prioriterades bort på grund av tidsbrist och att de tyckte det var lätt att använda 

sötsaker som belöning alternativt muta till barnet. Men även att de tvingades välja 

bort sund kost på grund av att det var avsevärt mycket dyrare.  
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Sjuksköterskans preventiva arbete 
Begreppet förebyggande åtgärder delas in i primär prevention och sekundär 

prevention. Den primära preventionen innebär förebyggande åtgärder för att 

förhindra uppkomst av sjukdomar, skador och fysiska, psykiska eller sociala problem. 

Sekundärprevention innebär åtgärder för att i ett tidigt skede förhindra en negativ 

utveckling av fysiska, psykiska eller sociala problem (Socialstyrelsen, 2014). Guo, 

Roche, Chumlea, Gardner, och Siervogel (1994) betonar betydelsen av att förebygga 

uppkomst av övervikt hos barn och ungdomar då studiens resultat visade på en ökad 

risk för fetma i vuxen ålder om individen som barn haft ett högt BMI. I en studie av 

Guh et al. (2009) visade resultatet på ett flertal sjukdomar som var relaterad till 

övervikt och fetma. Bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, cancer och 

artros. Även psykosociala konsekvenser, försenad inlärningsförmåga, dålig 

självkänsla och depression.  

 

Wong och Cheng (2013) beskriver motiverande samtal (MI) som en användbar metod 

för sjuksköterskan att öka överviktiga barns motivation till en förändring. Detta 

tillvägagångssätt ses inneha potential att ta itu med fetmans hälsoproblematik. 

Vidare anses sjuksköterskor vara väl lämpade att förebygga barnfetma och har unika 

kunskaper och erfarenheter av att tillhandahålla dessa insatser för individen och 

familjen. 

 

Barnhälsovård (BHV) 

Barnhälsovårdens insatser i Sverige riktas till alla barn och deras föräldrar från 

födelsen fram till förskoleklass alternativt första klass. Riktade insatser ges för att 

främja barns hälsa, utveckling och välbefinnande. Vanliga arbetsuppgifter för 

sjuksköterskan inom BHV är att värdera barns hälsa och utveckling, ge adekvata svar 

på föräldrars frågor samt stödja föräldrar i deras föräldraskap. För detta behövs 

återkommande fortbildning, möjlighet till metodträning och information om ny 

kunskap. En viktig uppgift för BHV är att i dessa möten, med respekt för föräldrarnas 

erfarenheter, förutsättningar och värderingar, vägleda vad som gynnar barnets hälsa 

och utveckling. Det bör strävas efter ett samtal i varje ordinarie hälsobesök med alla 

föräldrar om vikten av goda matvanor och fysisk aktivitet. Syftet är att ju tidigare 

goda vanor etableras, desto större blir chansen att de bibehålls senare i livet. När 
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preventiva åtgärder används är det viktigt att BHV följer upp och utvärderar de 

insatser som görs på de områdena för matvanor och fysisk aktivitet (Socialstyrelsen 

2014). 

 

Skolhälsovård (elevhälsa)  

I Sverige ska det enligt skollagen (SFS 2010:800) finnas elevhälsa från förskoleklass 

till gymnasieskolan. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det 

finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan ska 

främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Shanks, Lechtenberg, Delger, Mehrley 

och Leibold (2014) anser att skolsköterskan inom skolhälsovård ska samarbeta med 

skolpersonal, studenter, familjer, och vårdgivare för att främja en sund vikt och 

identifiera övervikt och fetma. Enligt Socialstyrelsen (2014) ska den personal som 

finns för dessa insatser ha lämplig utbildning, som svarar mot elevernas behov av 

insatser. I skolan erbjuder skolläkaren och skolsköterskan hälsoundersökningar till 

alla elever för att identifiera oupptäckta funktionssvårigheter, sjukdomar och andra 

hälsoproblem. I dessa undersökningar ingår det att bedöma elevens allmänna 

hälsotillstånd, tillväxt, utveckling och inlärning. Målet är att tidigt upptäcka elever i 

behov av stöd eller insatser. Besöket innehåller även hälsosamtal mellan elev och 

skolsköterskan. Samtalet bör vara personcentrerat och innefatta bland annat samtal 

om goda matvanor och fysisk aktivitet för att ge eleven kunskap, verktyg och stöd att 

göra förändringar rörande kost och motion. Skolan har möjlighet att verka för goda 

mat- och motionsvanor under hela uppväxten. Genom samverkan av skolpersonal, 

skolledning och elever kan förutsättningar för bra mat, tid för rörelse och god miljö 

inklusive utbud i skolkafeterian, påverkas i en hälsosam riktning 

 

Problemformulering 

Sjuksköterskans preventiva arbete ses som en viktig grund för att identifiera och 

förhindra uppkomst av övervikt och fetma under barnets uppväxt. Samhället 

utvecklas och bidrar i allt större utsträckning till ohälsosam kost och minskad fysisk 

aktivitet vilket genererar i en tyngre befolkning och fetmarelaterade sjukdomar som 

följd. Övervikt och fetma hos barn har ökat och blivit ett globalt folkhälsoproblem 

med negativa följder för hälsan och livskvaliteten. Sjuksköterskans erfarenheter av 

det berörda ämnet är inte välstuderat. En litteraturstudie av sjuksköterskors 
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erfarenheter kring området kan bidra till ökad kunskap och förståelse för det 

preventiva arbetet.  

 

Syfte 
Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av det preventiva arbetet mot 

övervikt och fetma hos barn och ungdomar. 

 

Frågeställning 

 Vilka möjligheter har sjuksköterskan i det preventiva arbetet mot övervikt och 

fetma hos barn och ungdomar? 

 Vilka svårigheter möter sjuksköterskan i det preventiva arbetet mot övervikt 

och fetma hos barn och ungdomar? 

 

Metod 
Metoden för denna studie var en litteraturstudie med kvalitativ ansats då syftet var 

att belysa sjuksköterskors erfarenheter. Friberg (2012, ss. 133-134) skriver att en 

litteraturstudie innebär att det görs en översikt utifrån kunskapsläget av ett specifikt 

område. Vilket betyder att det med utgångspunkt från befintlig forskning tas reda på 

vad som har studerats. 

 

Sökmetoder 
Databaserna som de vetenskapliga artiklarna hämtades ifrån var Medline/PubMed, 

CINAHL och PsycINFO. Databaserna valdes ut då de innehåller material inom 

omvårdnad och främst är skrivna på engelska. PubMed innehåller upp till 20 

miljoner referenser enligt statistik från 2011. CINAHL innehåller referenser till mer 

än 3000 tidskrifter (jmf Karlsson 2012, s. 97). Avgränsningar som gjordes var 

följande: 10 years, English, barn 0-18 år. Sökorden som genererade flest artiklar var: 

Child, Nurse, Overweight, Obesity, Health, Health Personnel Barries, Primary health 

care, Job experience. Bitvis utfördes fritextsökning. Karlsson (2012, ss. 104-105) 

skriver att de flesta databaser har ett system för att kunna söka ämnesord. Dessa 
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system skiljer sig åt beroende på vilken databas som används. Syftet var att kunna 

utföra en bra systematisk sökning. I PubMed heter systemet Medical Subject 

Headings (MeSH). I CINAHL heter systemet Cinahl Headings (CH). Att använda sig 

av sökord innebär att hitta samma ord som artikelförfattaren använt för att beskriva 

innehållet i artikeln. De olika sökorden kombinerades med de Booleska operatorerna 

AND och OR. Karlsson (2012, s. 107) beskriver att AND gör sökningen mer avgränsad 

och specifik när två, eller fler ord läggs samman, OR gör den bredare och ökar 

sensitiviteten. Högertrunkering lades även till i slutet av en del ord. Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011, s. 76) beskriver innebörden av trunkering där ändelsen på 

ordet försvinner vilket genererar i en sökning med flera alternativ som suffix. 

 

Urval 
Enligt Henricson och Billhult (2012 s. 130) har kvalitativ design sitt ursprung i den 

holistiska traditionen och studerar personers levda erfarenheter av ett fenomen. 

Därför valdes litteraturstudiens syfte att besvaras med kvalitativa vetenskapliga 

artiklar.  

 

Förutsättningar för att artiklarna ansågs lämplig till att besvara syftet var följande 

inklusionskriterier: Kvalitativa studier där informanterna var sjuksköterskor, 

grundutbildade eller specialiserade. Studierna berörde barn och ungdomar mellan 0-

18 år oberoende av kön, genus, klass eller etnicitet.  

 

Samtliga studier var utförda i industriländer och skrivna på engelska, studier utförda 

i utvecklingsländer exkluderades. Vidare exkluderades studier som inte uppfyllde hög 

alternativt medelhög kvalité. Rosén (2012 s. 439) skriver att vanligen inkluderas 

endast artiklar med hög alternativt medelhög studiekvalité och relevans. Vidare 

utfördes relevansbedömning enligt Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering, SBU (2014) för valda artiklar. Varje steg utförde författarna oberoende 

av varandra. I första steget ingick en grovsållning utifrån artiklarnas titlar och 

abstrakt. Om de uppstod någon tveksamhet i skedet för grovsållning, togs artiklarna 
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med för ytterligare analys. I nästa steg lästes artiklarna i fulltext. Studier som 

bedömdes vara relevanta till resultatet togs vidare till kvalitégranskning. 

 

Totalt valdes 11 artiklar ut, tio studier av kvalitativ metod och en med mixad-metod. I 

två utav artiklarna till resultatet ingick både läkare och sjuksköterskor i urvalet till 

studien. Dessa artiklar valdes ut då det var möjligt att på ett säkert sätt urskilja vilken 

profession som uttryckt sin erfarenhet och bara välja sjuksköterskan då det svarade 

på syftet till litteraturstudien. Vidare kvalitégranskades studierna enligt SBU:s 

kvalitégranskningsmall (se bilaga 2) gemensamt av författarna. Samtliga artiklar 

uppfyllde hög alternativt medelhög kvalité. Enligt Wallengren och Henricson (2012, 

s. 490) stärks studiens trovärdighet om författarna gemensamt kvalitégranskar 

artiklarna till en början. Studien av mixad-metod granskades och analyserades 

utifrån sitt kvalitativa innehåll.  

 

Analys 
Analysen till denna litteraturstudie studie inspirerades av Graneheim och Lundmans 

(2004) modell för kvalitativ innehållsanalys med fokus på manifest innehåll. 

Modellen ämnade tolkning av textens synliga innehåll i de utvalda vetenskapliga 

artiklarna som slutligen genererade i ett nytt resultat i enlighet med litteraturstudiens 

syfte. 

 

Inledningsvis läste författarna artiklarna enskilt ett flertal gånger med fokus på 

artiklarnas resultat för att skapa en förståelse och känsla för texterna. Tillsammans 

fördes diskussioner över vad var och en ansåg vara av betydelse i materialet genom 

att stryka under det väsentliga i texten. Vidare markerades meningsenheter som 

ansågs stämma överens med litteraturstudies syfte, varvid frågeställningarna 

användes som stöd, det vill säga de meningar eller stycken som innehöll aspekter 

relaterade till varandra genom dess innehåll och sammanhang. Därefter 

sammanställdes de markerade meningsenheterna i ett dokument. Varje enhet 

kodades för att beskriva meningsenhetens innehåll. De koder som liknade varandra 

grupperades och bildade sedan underkategorier som i sin tur sorterades för att 
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slutligen skapa kategorier (se tabell 1) med syftet att uttrycka det uppenbara i texten. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att fokus vid kvalitativ innehållsanalys ska 

ligga på att beskriva variationer genom att upptäcka skillnader och likheter i koder 

och kategorier. Trovärdigheten höjdes genom att enstaka ord undveks i 

meningsenheterna som valdes ut i analysprocessen för att inte förlora sammanhanget 

av texten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) bör inte meningsenheter vara för 

korta då det finns en risk att innebörden av texten går förlorad i den fortsatta 

analysprocessen. 

 

 

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen  

Meningsenheter Koder Underkategori Kategorier 

It is a dilemma when the 
child feels unhappy 
about being overweight, 
but the parents either do 
not recognize the 
problem or do not want 
to change behavior to 
address it. 

Föräldrar som 
ignorerar övervikt 
hos barnet 

Föräldrarnas 
inställningar 
och handlande 

Mötet med 
familjen - en 
väsentlig del 
i arbetet 

Feeling uncomfortable 
when talking about 
weight was commonly 
mentioned, but as 
professionals all nurses 
seemed to feel obliged to 
address the issue. 

Sjuksköterskans 
yrkesmässiga 
ansvar att föra 
ämnet på tal 

Övervikt – ett 
Känsligt ämne 

Mötet med 
familjen - en 
väsentlig del 
i arbetet 

 

 

Forskningsetik 
Att ha en god etik är en betydelsefull aspekt i all vetenskaplig forskning. Intresset för 

att erhålla med ny forskning ska alltid vägas mot villkoren att skydda de individer 

som ska medverka i undersökningen (Forsberg & Wengström, 2016, s. 132). Enligt 

lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) är lagens 

syfte ”att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid 

forskning’’. Vidare skriver Forsberg och Wengström (2016, s. 132) att forskaren ska i 



9 
 

sin etiska bedömning visa omtanke för att inte vålla deltagarna skada eller men. Ett 

krav för alla vetenskapliga studier är att det ska göras etiska överväganden. 

Grundläggande forskning får endast godkännas om den kan genomföras med respekt 

för människans värde och rättigheter samt att grundläggande friheter alltid ska tas 

hänsyn till vid etikprövningen. Människans välfärd ska prioriteras före samhällets 

och vetenskapens behov (CODEX, 2016). Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) syftar 

till ”att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom 

behandling av personuppgifter”. I en studie av Schwartz, Chambliss, Brownell, Blair 

och Billington (2003) visar att ta upp frågor kring barns övervikt kan upplevas 

känsligt och svårt. Dels finns det en oro för att överträda gränserna för den personliga 

integriteten och skada barnets självkänsla. Ytterligare kan hälso- och 

sjukvårdspersonal påverkas av värderingarna i vårt utseendefixerade samhälle. 

 

Resultat 
Analysen av de utvalda artiklarna, ledde fram till fyra kategorier och åtta 

underkategorier (se tabell 2). I denna litteraturstudies resultat benämns 

sjuksköterskan utefter den profession som beskrivits i respektive artikel, det vill säga 

sjuksköterskor inom barnhälsovård (BHV), skolsköterskor inom skolhälsovård, 

barnsjuksköterskor eller enbart sjuksköterskor då ingen specialiserad 

vidareutbildning antytts. I artiklarna till resultatet har det inte varit möjligt att 

urskilja om IsoBMI använts, därför benämns endast BMI i litteraturstudiens resultat. 

 
Tabell 2. Kategorier och underkategorier  

Kategorier Underkategorier 

Resurser i sjuksköterskans 
preventiva arbete 

 Betydelsefullt med 
Kommunikationsstrategier 

 Användandet av mätmetoder  

Motgångar i sjuksköterskans 
preventiva arbete 

 Problematik i samarbetet med andra 
professioner och verksamheter 

 Sjuksköterskans prioriteringar av 
hälsoproblem 

Mötet med familjen - en 
väsentlig del i arbetet 

 Föräldrarnas inställningar och handlande 
 Övervikt – ett känsligt ämne 
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Samhällsaspekter påverkar det 
preventiva arbetet 

 Samhällets normalisering av övervikt och 
fetma 

 Kulturella skillnader 

 

 

Resurser i sjuksköterskans preventiva arbete  

Betydelsefullt med kommunikationsstrategier 

Några av skolsköterskorna i en studie av Bonde, Bentsen och Hindhede-Lykke (2014) 

beskrev att de använde motiverande samtal som teknik efter att de fått utbildning. De 

använde sig då av ”ledande frågor’’, tillexempel att be personen förklara fördelar och 

nackdelar med den nuvarande situationen, samt vad en ny situation skulle kunna 

innebära. Andra använde sig utav skalfrågor, till exempel ”På en skala 1-10, hur 

viktigt är det för dig att…’’. Deltagare uppmärksammade att motiverande samtal 

passade bra ihop med deras normer och värderingar, tillsammans med deras tidigare 

metoder och hur de redan arbetade. Det ansågs att motiverande samtal bör 

genomföras tillsammans med barnet och dess föräldrar. I flera studier (Isma, 

Bramhagen, Ahlström, Östman och Dykes 2012; Edvardsson, Edvardsson och 

Hörnsten 2009) beskrev sjuksköterskor situationer där föräldrar blev defensiva eller 

aggressiva. Vid dessa tillfällen valde sjuksköterskorna att backa och byta 

samtalsämne eller avbryta samtalet. Deltagarna hade erfarenheter av att det fanns 

risk för att kränka föräldrarna i samtalet om barnets vikt. Det var av betydelse att 

använda neutrala begrepp, noggranna ordval och ett hänsynsfullt språk.  

 

Edvardsson et al. (2009) visar i deras studie att sjuksköterskor ansåg det lättare att 

samtala med föräldrar som var medvetna om sitt barns övervikt. Vidare beskrev 

sjuksköterskor olika strategier som användes för att föra ämnet på tal, de pratade 

allmänt om problemet och närmade sig frågor ödmjukt. I en studie av Regber, Mårild 

och Johansson-Hanse (2013) beskrev sjuksköterskor inom barnhälsovården en 

standardrutin i form av ett frågeformulär rörande kost- och motionsvanor som 

delades ut när barnet var 18 månader och 2,5 år. Det var något som gav dem en 

möjlighet för strukturerade samtal om föräldrarna kände oro kring barnets vikt, 

fysiska aktivitet, sömn samt matvanor. 
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Användandet av mätmetoder   

Regber et al. (2013) Visade i deras studie att majoriteten av skolsköterskorna som 

använde BMI diagrammet, ansåg att det var ett användbart verktyg för att skapa en 

dialog med föräldrarna. Oavsett vilken utbildning föräldrarna hade, gjorde 

diagrammet det enkelt för dem att förstå sitt barns viktutveckling. De såg BMI 

diagrammet som en fördel genom att inte bli utpekad av föräldrar för personliga 

uppfattningar. En deltagare som arbetade i en förort med många immigranter där 

några även var analfabeter, beskrev användandet av BMI diagrammet som positivt. 

Vidare i studien framkom det att skolsköterskor som använde sig utav 

patientjournaler i pappersform var tvungen att beräkna BMI manuellt, vilket sågs 

som en tidskrävande procedur och skedde oftast efter hälsobesöket. Detta gjorde att 

föräldrarna många gånger inte fick informationen förrän vid nästa besök.  

 

Hälften av skolsköterskorna i en studie av Morrison-Sandberg, Kubik och Johnson, 

(2011) beskrev att de använt BMI screening eller haft en önskan om att få utföra BMI 

screening. Men det hade antingen dragits in eller aldrig införts på grund av dålig 

respons från föräldrar, brist på personal eller en oro att BMI screeningen inte skulle 

användas för ett gynnsamt ändamål. I en studie av Isma, Bramhagen, Ahlström, 

Östman och Dykes (2013) var det sällsynt att sjuksköterskor inom BHV övervägde 

BMI som mätteknik för bedömning av övervikt hos barn, det var vanligare med 

visuell bedömning. Det ansågs mer uppenbart när ett äldre barn var överviktig på 

grund av synligare avvikelser, däremot var det svårare att urskilja ett yngre barn från 

en acceptabel vikt. Regber et al. (2013) rapporterade att några av deltagarna använde 

tillväxtkurvor som enda metod för bedömning men framhöll svårigheten av att 

fastställa förekomsten av övervikt eller fetma. 

 

Motgångar i sjuksköterskans preventiva arbete  

Problematik i samarbetet med andra professioner och verksamheter  

I en studie av Steele et al. (2011)  nämnde flera skolsköterskor att skolledningen 

gjorde det svårt att ta itu med viktrelaterad hälsa. De beskrev även ett bristande stöd 

från skolförvaltningen av olika anledningar, till exempel att arbeta med fysisk 

aktivitet och kosthållning skolan. Eleverna hade en begränsad möjlighet att välja 

hälsosam kost när det gällde frukost, lunch och mellanmål. I relation till avsaknad av 
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skolledningens stöd, nämnde flertalet även att deras tidsbegränsningar påverkade 

deras möjlighet att arbeta förebyggande angående elevers viktrelaterade hälsa. Som 

exempel uppgav deltagarna att de hade många ansvarsområden och flera andra 

hälsoproblem än övervikt hos elever att jobba med. I en studie av Isma et al. (2013) 

påpekade sjuksköterskor att stödet från ledningsorganisationen för BHV var 

otillräcklig och otydlig gällande överviktiga barn. Ytterligare beskrev deltagare 

dietister som en viktig resurs, men även att dessa möjligheter blivit mer begränsade. 

Flera sjuksköterskor i en studie av Regber et al. (2013) uttryckte däremot att de hade 

möjlighet att hänvisa familjen till dietist men att det då var viktigt att känna sig säker 

på barnläkarens stöd till beslutet. Några av deltagarna nämnde att de träffat läkare 

som sagt att övervikt var ofarligt och lugnat föräldrarna med att barnet skulle växa 

ifrån det. Dessa sjuksköterskor kände då att deras arbete med att motivera 

föräldrarna var förgäves. En studie av Ljungkrona Falk, Brekke och Nyholm (2014) 

visade att sjuksköterskor inom BHV hade negativa erfarenheter när det gällde 

processen att hänvisa överviktiga barn till en barnklinik. De ansåg att läkare inte tog 

remisserna på allvar och avfärdade deras bedömningar rörande barnets vikt. Steele et 

al. (2011) fann dock att många skolsköterskor inte kände till att det fanns remisser till 

viktrelaterade behandlingsprogram eller samhällsresurser som de kunde 

rekommendera till familjer. 

 

Majoriteten av skolsköterskor i en studie av Morrison-Sandberg et al. (2011) ansåg sig 

ha kompetens för samarbete med samhällets hälso- och sjukvårdspersonal, det vill 

säga läkare, sjuksköterskor, kliniker, sjukhus och hälsovårdsmyndigheter. Trots detta 

var det endast hälften av deltagarna som uppgav att de samarbetade med övrig hälso- 

och sjukvårdspersonal gällande övervikt och viktrelaterade frågor. 

 

Sjuksköterskans prioriteringar av hälsoproblem  

I en studie av Isma et al. (2013) uppgav sjuksköterskor inom BHV att på grund av 

deras begränsade tid och resurser, fanns andra frågor som de bedömde viktigare och 

krävde högre prioritet än barns övervikt. De ansåg att deras högsta prioritet när det 

gällde vård av barn, var problem som orsakats av föräldrars rökning, mödrar med 

förlossningsdepression, vanvård och barn med autism. Enligt några deltagare var det 

få barn vars övervikt som redovisades och snabbt kunde tas itu med. Ytterligare 
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nämnde deltagarna att de såg barnen vid för få tillfällen för att möjliggöra en 

förändring. En studie av Turner, Shield och Salisbury (2009) visade att 

skolsköterskor inte kunde fokusera på barnfetma eftersom de behövde prioritera att 

jobba med skydd av barn som far illa och mot psykisk ohälsa. I en annan studie av 

Isma et al. (2012) redogjorde sjuksköterskor för att överviktiga barn innebar mer 

arbete. Barnsjuksköterskor på ett sjukhus i en studie av Greenwood och Lewis (2015) 

var överens om att de hade ett ansvar för patienterna, men de var tvetydiga om det 

preventiva arbetet gällande övervikt hos barn ingick i deras roll. De var medvetna om 

vinsterna med viktnedgång vid kroniska sjukdomar, men såg inte effekterna i de 

akuta sjukdomarna, vilket gjorde att det preventiva arbetet fick en låg prioritering. 

Mötet med familjen - en väsentlig del i arbetet 

Föräldrarnas inställningar och handlande 

Edvardsson et al. (2009) belyser i deras studie vikten av att etablera en god relation 

med barnet och föräldrar redan från barnets födelse. Detta underlättade när 

sjuksköterskor inom BHV förde vikten på tal och på så vis kunde de ingripa tidigt. En 

skolsköterska i en studie av Bonde et al. (2014) uppgav ett dilemma som uppstod när 

barn identifierats som överviktig och tillståndet inte uppfattades som ett problem av 

barnet och föräldrar alternativt att barnet kände sig missnöjd över vikten, men att 

föräldrarna inte hade vilja att ändra familjens levnadsvanor. Majoriteten av 

deltagarna hade erfarenhet av föräldrar eller äldre barn som avböjde inbjudan till 

samtalsrådgivning eller varit ovilliga att konfrontera problem under samtalet. 

Edvardsson et al. (2009) nämner i deras studie att föräldrars ursäkter, 

rationaliseringar och förklaringar till barnets övervikt, var svårt för sjuksköterskorna 

att hantera. Vanliga förklaringar till övervikten var till exempel ”bebis hull’’, en 

”familjesak’’, ”kraftig benstomme’’, att det var någonting barnet skulle växa ifrån eller 

att någon av barnets föräldrar ”varit likadan’’ vid samma ålder. Turner et al. (2009) 

beskriver att överviktiga föräldrar normaliserade fetma inom familjen. Föräldrar 

förmodade ofta att det var genetiska faktorer och inte livsstilsfaktorer som lett till 

barnets övervikt/fetma. Sjuksköterskor i flera studier (Isma et al. 2012; Turner et al. 

2009) beskrev föräldrars svårigheter att säga nej till sina barn och hur de använde 

mat som ett substitut för kärlek till barnen. 
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I studien av Edvardsson et al. (2009) redogjorde sjuksköterskor ytterligare för en 

erfarenhet där föräldrar ofta uppfattade andra frågor som mer viktiga än att diskutera 

barnets vikt, medan andra försökte avleda uppmärksamheten från vikten och 

fokusera på barnets positiva utveckling. Enligt Greenwood och Lewis (2015) såg 

barnsjuksköterskor vid ett sjukhus det svårt att diskutera långsiktiga frågor kring 

övervikt då det kunde uppfattas av föräldrarna som att de akuta problemen inte 

behandlades.  

 

I studien av Isma et al. (2012) uppgav sjuksköterskor en erfarenhet av att övervikt var 

någonting som föräldrarna skämdes över och inte ville prata om.  I en studie av 

Regber et al. (2013) beskrev sjuksköterskor föräldrars förnekande eller känsla av 

förolämpning när de inte var mottaglig för information om sitt barns viktstatus. Vid 

vissa tillfällen blev föräldrar upprörda eller vände sig till en annan barnavårdscentral. 

Sjuksköterskor i en studie av Isma et al. (2013) uttryckte att den största oron i deras 

förebyggande arbete med överviktiga barn inom BHV var föräldrar som trots en 

positiv attityd valde att ignorera rekommendationer. Regber et al. (2013) uppgav att 

sjuksköterskor hade mött föräldrar som förändrat attityder och blivit mer mottaglig. 

En del blev lite nedstämd men dök ändå upp vid nästa hälsobesök. Vid dessa tillfällen 

behövdes sjuksköterskorna oftast bara för att stödja föräldrarna, eftersom 

föräldrarna för det mesta redan visste vilka av familjens vanor som behövde ändras.  

 

Övervikt – ett känsligt ämne 

I flera studier (Regber et al. 2013; Steele et al. 2011; Walker, Strong, Atchinson, 

Saunders och Abbott 2007) ansåg sjuksköterskor att övervikt och fetma var ett 

känsligt ämne, de uttryckte oro för att såra barn och föräldrar. Edvardsson et al. 

(2009) beskriver i deras studie att flertalet sjuksköterskor inom BHV hade erfarenhet 

av svårigheten att tala om ämnet, i synnerhet om föräldrarna själva var överviktiga. 

De var då rädda för att tränga sig på och kränka föräldrarna, men alla deltagare var 

överens om att som professionell var det deras skyldighet att ta upp frågan.   

 

Sjuksköterskor i en studie av Ljungkrona-Falk et al. (2014) beskrev det svårt att prata 

om fysisk aktivitet och kostvanor med familjer vars barn var överviktiga. Ofta var 
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dessa familjers situationer mycket komplicerade, till exempel psykosociala problem 

såsom låga inkomster, separationer och arbetslöshet. Detta i kombination med 

övervikt eller fetma förvärrade situationen. Sjuksköterskor i en studie av Walker et al. 

(2007) beskrev en oro att orsaka psykologiska problem för barnet när vikten fördes 

på tal. 

 

Samhällsaspekter påverkar det preventiva arbetet 

Samhällets normalisering av övervikt och fetma 

I en studie av Steele et al. (2011) pekade många skolsköterskor på olika 

samhällsnormer som upplevts som hinder för att ta itu med övervikt. Bland annat 

ökad inaktivitet, samhällets fokus på elitidrott istället för livslång fysisk aktivitet, ökat 

intag av ohälsosamma livsmedel och förändrade uppfattningar om normalvikt. Enligt 

sjuksköterskor i en studie av Isma et al. (2012) hade den ökade andelen av överviktiga 

barn inneburit att dessa barn inte längre stack ut. Deras uppfattning av barn som 

tidigare ansågs ha en hälsosam vikt, nu sågs som tunn. Sjuksköterskorna menade att 

samhället accepterat en tyngre befolkning och på så vis anpassat sig till det.  

 

Kulturella skillnader 

Sjuksköterskor i flera studier (Edvardsson et al. 2009; Steele et al. 2011; Isma et al. 

2012) rapporterade om hinder som kunde uppstå i mötet med familjer från andra 

kulturer. Ett återkommande problem i många kulturer var att barn med övervikt 

alternativt fetma sågs som friskt, välmående och ett tecken på välstånd i familjen. 

Enligt studien av Isma et al. (2012) kunde detta skapa kommunikationsproblem när 

BHV hade en annan syn på en hälsosam livsstil. I studien av Steele et al. (2011) 

framkom det att sjuksköterskor kände sig mindre kompetenta att tillhandahålla 

information eller ge rådgivning till familjer från andra kulturer än deras egen. 

Morrison-Sandberg et al. (2011) beskriver i deras studie att skolsköterskor kunde 

hantera språkhinder som uppstod i mötet med icke engelsktalande elever, genom 

hjälp av tolk som skolan tillhandahöll. De uttryckte vikten av att erbjuda dessa elever 

anpassade kulturella program.  
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Trots att sjuksköterskor i en studie av Regber et al. (2013) arbetade utifrån ett 

holistiskt synsätt där de såg det viktigt att ge alla barn och föräldrar en möjlighet till 

hälsobesök till BHV, uppgav några av sjuksköterskorna som var stationerade i 

områden med en stor andel immigranter att det var svårt att samla dessa föräldrar till 

föräldragrupper.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter i det 

preventiva arbetet mot övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Det övergripande 

resultatet visade att sjuksköterskor erhöll både positiva och negativa erfarenheter av 

att förhindra uppkomst och reducera en negativ utveckling av övervikt och fetma hos 

barn och ungdomar. Resultatet kommer att diskuteras utifrån huvudfynden av 

sjuksköterskans hinder och förutsättningar i det preventiva arbetet kopplat till 

Dorothea Orems teori för egenvård. 

 

Teoretisk referensram 

Dorothea Orems (2001, ss. 146-149, s. 352) generella teori för omvårdnad, teorin om 

egenvårdsbalans, innefattar tre aspekter. Den första aspekten, teorin om 

egenvård, handlar om de aktiviteter som individen utför på egen hand för att 

upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Den andra aspekten, teorin om 

egenvårdsbrist, uttrycker och utvecklar anledningen till att individen är i behov av 

omvårdnad. Teorin innefattar egenvårdsbehov, som i sin tur delas in i tre olika 

utgångspunkter: Universell egenvårdsbehov, innebär livsnödvändiga behov, till 

exempel andas, äta och sova. Utvecklingsrelaterade egenvårdsbehov, handlar om 

förutsättningar för att utvecklas från födsel till döden. Egenvårdsbehov relaterat till 

hälsoproblem, innebär behov av observation och bedömning av hälsotillståndet. 

Egenvårdskrav, bör tillfredsställas för att gagna ett liv av normal funktion och hälsa. 

Egenvårdskapacitet, innebär människans förmåga att utöva egenvård. Detta 

omfattar både kunskaper och färdigheter och dessa varierar efter individens ålder, 

hälsotillstånd, kunskaper, utbildning, livserfarenhet, kulturmönster och resurser. 
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Egenvårdsbrist, kännetecknas av en individ som inte förmår att tillgodose det egna 

egenvårdsbehovet. Omvårdnadskapacitet, handlar om människans förmåga att 

tillgodogöra andra individers behov av egenvård när deras kapacitet är nedsatt. Den 

tredje aspekten, teorin om omvårdnadssystem, utformar och beskriver 

omvårdnadsprocessen. Systemet består av tre olika nivåer, fullständig 

kompenserande, delvis kompenserande och stödjande-undervisande. Nivå väljs 

utifrån människans brist på egenvård. 

 

Utifrån resultatet av litteraturstudien beskrev sjuksköterskor ett dilemma när barn 

kände sig missnöjda med övervikten men att föräldrarna varken såg det som ett 

problem eller hade motivation att ändra familjens levnadsvanor. Vissa föräldrar hade 

avböjt inbjudan till samtalsrådgivning, varit motvillig att konfrontera problemet om 

övervikt under samtalet eller ignorerat sjuksköterskans rekommendationer. I en 

studie av Söderlund, Nordqvist, Angbratt och Nilsen (2009) uttryckte sjuksköterskor 

att föräldrar som saknade vilja eller motivation till att hantera problemet men var 

medvetna om barnets övervikt, var ett hinder i sjuksköterskans preventiva arbete. De 

uppgav att vissa föräldrar inte accepterat att deras barns vikt var deras ansvar och 

istället klandrade barnet. Orem (2001, s. 376) belyser i sin teori om egenvårdsbrist, 

föräldrarnas ansvar för sina barn när det gäller hälsan och välbefinnandet. Vidare 

beskriver Orem (2001, ss. 284-286) begreppet “dependent-care agent” som innebär 

att egenvård även handlar om det en vuxen individ gör för att tillgodose 

familjemedlemmar eller vänners krav på egenvård som är otillräcklig. Det handlar 

om de krav som situationen kräver i relation till egenvårdskapacitet och möjlighet att 

tillgodose olika egenvårdsbehov. Författarna till denna litteraturstudie ser sambandet 

mellan det sårbara barnet och vikten av föräldrars ansvar över sin 

omvårdnadskapacitet för att tillgodose barnets behov av egenvårdskrav. Orem (2001, 

s. 270) skriver även att barnet tar lärdom för egenvård av föräldrar eller 

vårdnadshavare och att denna lärdom utvecklas under hela uppväxten. 

 

I denna litteraturstudies resultat beskrev sjuksköterskor motiverande samtal som en 

positiv samtalsteknik som bör genomföras med barnet och dess föräldrar. I likhet såg 

sjuksköterskor i en studie av Söderlund et al. (2009) motiverande samtal som 

effektivt i mötet med barnet och föräldrarna. De kände en lättnad i att ställa frågor 
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där personen fick frihet att tänka efter och uttrycka sig med egna ord. Personen gavs 

möjlighet att berätta om sin ohälsosamma livsstil utan att bli kritiserad. Under 

samtalet kunde sjuksköterskor kartlägga problemet och ge råd om motion, kost och 

dess näringsinnehåll. Sjuksköterskor beskrev att på så vis blev ämnet inte lika svårt 

att prata om. I en studie av Müllersdorf, Zuccato, Nimborg och Eriksson (2010) 

uttryckte sjuksköterskor en önskan om utbildning i motiverande samtalsmetodik 

eftersom de ansåg att den svåraste delen i arbetet mot övervikt hos barn och 

ungdomar var att motivera dem, inte att tillhandahålla information. Orem (2001, s. 

286) anser att sjuksköterskor står alltmer i en position där de måste arbeta med 

familjer och individer för att identifiera och bedöma människors psykologiska, 

fysiologiska förmåga och vilja att fungera som “dependent-care agent”. Författarna 

till denna litteraturstudie drar slutsatsen att motiverande samtal som samtalsteknik 

är gynnsamt i sjuksköterskans preventiva arbete mot övervikt och fetma hos barn och 

ungdomar, under förutsättning att föräldrar besitter förmågan att stå som 

huvudansvarig för barnets behov av livsstilsförändring genom att agera som en 

“dependent-care agent”. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att det var svårt att hantera barns viktproblematik i 

vissa familjer på grund av komplicerade situationer, till exempel psykosociala 

problem. Skolsköterskor i en studie av Morberg, Lagerström och Dellve (2012) 

belyste vikten av att se eleverna utifrån ett helhetsperspektiv med kunskap om 

elevernas medicinska, psykosociala, familjesituation och inlärningssituation. De 

ansåg att helhetsperspektivet behövdes för att etablera ett bra möte med eleverna och 

för att kunna stödja dem i dessa situationer. Orem (2001, ss. 59-60) menar att 

sjuksköterskan måste ta hänsyn till individens bakgrund, erfarenheter, livsstil och 

vanor i det dagliga livet för att kunna förmedla kunskap utifrån individens 

förutsättningar till egenvård. För att stödja individens egenvårdskapacitet behöver 

sjuksköterskan undervisa individen för att utveckla dennes kunskap eller särskilda 

färdigheter. Författarna till denna litteraturstudie drar slutsatsen att sjuksköterskans 

möjligheter för att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt kan främjas 

genom ett helhetsperspektiv med kunskap om elevens bakgrund som vidare kan 

stärka de kunskaper och färdigheter som eleven behöver för att utveckla förmågan till 

egenvård. 
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I denna litteraturstudie beskrev sjuksköterskor svårigheter som uppstod i yrket då 

det visade sig komplicerat i mötet med människor från olika kulturer. Ett 

återkommande problem uppstod när föräldrar från andra kulturer hade en annan 

åsikt om övervikt och fetma. De betraktade överviktiga barn som friska, välmående 

och ett tecken på välstånd i familjen. I en kvantitativ studie av He och Evans (2007) 

visade bland annat på att etnicitet var en faktor som påverkade föräldrars förmåga att 

klassificera sitt barn som överviktig. Mödrar i en studie av Lindsay, Sussner, Greaney 

och Peterson (2011) menade att en djupt rotad kulturell tro påverkade valet av kost 

till barnen på grund av deras föräldrar och andra familjemedlemmars syn på vikten 

av att ge barn rejält med mat för att göra dem starka och friska. De uppgav även att 

ett smalt barn kunde relateras till dåligt föräldraskap och ohälsa. I en studie av Laws 

et al. (2015) framhöll sjuksköterskor kulturella föreställningar om kosthållning för 

spädbarn som ett stort hinder för att ge råd om kost och aktivitet när dessa föräldrar 

betraktade överviktiga barn som friska. De framhöll även att mor och farföräldrar i 

många kulturer hade en stor inverkan på barnets kosthållning. Vidare i studien 

uttryckte sjuksköterskorna en önskan om mer kunskap för att kunna skräddarsy 

information till olika kulturer.  Enligt Orem (2001, ss. 26-27) bör all hälso- och 

sjukvårds personal samt föräldrar förstå att det finns gemensamma krav på personer 

som ansvarar för att ta hand om andra människor, då varje individ har en potential 

för vidareutveckling. De personer som ska ta hand om andra behöver fri tillgång till 

relevant information och hur de ska omhänderta samt visa omsorg för dessa 

personer. Ansvaret kan förbättras när de som ska ta hand om andra förstår vad som 

ingår i vården, utföra åtgärder och använda resurser för att säkerställa ett tillstånd för 

andra att vara omhändertagen. De måste då även kunna hantera egenvård, både för 

andra och sig själv. Författarna till denna litteraturstudie drar slutsatsen att om 

sjuksköterskor besitter en utökad kunskap om hur de kan tillhandahålla information 

till olika kulturer, kan möjligheterna till föräldrars förståelse och ansvar gällande 

hälsosam kost leda till en förbättrad omsorg för barnet.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskor såg BMI-diagrammet som ett bra 

verktyg för att fastställa barns övervikt och för att skapa en dialog med föräldrarna. I 

flera studier (Murphy och Polivka, 2007; Schwartz, 2015) rapporterade föräldrar att 
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de såg BMI mätning som ett lämpligt instrument i skolor gällande screening av barns 

övervikt. Skolsköterskor i en studie av Stalter, Chaudry och Polivka (2010) som 

utövade BMI screening betonade behovet rörande övervakning av barns tillväxt över 

tid för identifiering av över- och undervikt, de ansåg att det var en snabb och säker 

metod. De som inte gjorde det noterade en oro för falska positiva resultat, arga 

föräldrar eller att orsaka psykisk ohälsa hos barnet. Vidare i studien beskrev 

sjuksköterskor hur skolans läge, storlek och utformning påverkade deras arbete med 

att utföra BMI screening. Förekomsten av BMI mätningen var högre på mindre 

skolor. Dock hade de en önskan om att miljön där screening utfördes skulle vara mer 

enskilt anpassad så att eleverna kunde känna att deras integritet och sekretess 

värnades om. Enligt Orem (2001, s. 349) har sjuksköterskan en viktig roll i skapandet 

av en god miljö för patienten. En individ med hälsoproblem kan förbättra 

egenvårdskapaciteten om miljön är stödjande och utvecklande. Författarna till denna 

litteraturstudie drar slutsatsen att vikten av en anpassad miljö efter sjuksköterskans 

identifiering av förbättringsåtgärder kan öka möjligheterna till att påvisa övervikt och 

fetma hos barn och ungdomar.  

 

Metoddiskussion 
För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ metod, för att ge en samlad bild av 

sjuksköterskans erfarenheter utifrån befintlig forskning kring det aktuella ämnet. 

Enligt Friberg (2012, s. 121) är målet med kvalitativa studier att få en ökad förståelse 

för individers upplevelser, erfarenheter och förväntningar. På så sätt skapas en 

samlad kunskap om ett specifikt fenomen. 

 

Enligt Henricson och Billhult (2012, s. 473) kan sökningar i olika databaser som 

fokuserar på omvårdnad, stärka litteraturstudiens trovärdighet, då de bidrar med en 

ökad möjlighet att hitta relevanta artiklar. Sex artiklar hämtades från PubMed, fyra 

artiklar hämtades från CINAHL och en artikel hämtades från PsycINFO. 

Artikelsökningar gjordes genom att välja ut olika sökord och deras synonymer. Flera 

av artiklarna hittades genom att kombinera orden ”Overweight’’, ”Obesity’’, ”Child*’’ 

och ”Nurse*’’ med booleska operatorerna AND och OR. Tre artiklar hittades även 

genom fritextsökning. Ett stort antal av artikelträffarna var av kvantitativ metod, men 

exkluderades då dessa inte ingick i litteraturstudiens inklusionskriterier. De studier 
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som stämde överens med littersturstudiens syfte var i en stor omfattning begränsade 

och många av artiklarna refererade till varandra. Svårigheter upplevdes med artikel 

sökningen vilket resulterade i en tidskrävande process. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016, s. 64) kan det vara bra att söka hjälp hos en bibliotekarie som har 

kännedom om de olika databasernas struktur och indexeringsätt. Därför valde 

författarna att tillsammans boka in en tid med en bibliotekarie för att 

databassökningarna skulle bli så effektiva som möjligt. 

 

Vidare under databassökningen togs studier med trots att det inte var eningt mellan 

författarna till litteraturstudien. Rosén (2012, s. 437) skriver att om en av författarna 

bedömer en studie relevant nog att gå vidare till kvalitégranskning bör detta 

övervägas.  

 

Språket begränsades till engelska eftersom författarna inte behärskade fler språk än 

svenska och engelska. På grund av detta kan relevanta artiklar till resultatet gått 

förlorat. Studierna som slutligen valdes ut till resultatet var utförda i Australien, 

Danmark, England, Sverige och USA. Artiklarna var publicerade mellan år 2007-

2015, för att framhålla den senaste forskningen inom området. Forsberg och 

Wengström (2016, s. 104) skriver att klinisk forskning är en ”färskvara’’ då 

verksamheter förändras och då medför att forskningsresultat fort blir historia. Dock 

fanns en öppenhet mot artiklar som var publicerade före år 2007 om de ansågs 

relevanta för syftet, men inga sådana överensstämmande studier hittades. Tio artiklar 

som var etiskt godkända och en artikel som uttryckligen inte behövde ett etiskt 

godkännande, valdes ut till resultatet och kvalitégranskades gemensamt av 

författarna. Enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 490) bör samtliga författare 

till en litteraturstudie tillsammans granska studierna för att stärka trovärdigheten. 

Sju artiklar bedömdes som hög kvalité, fyra artiklar som medel kvalité. Enligt 

Forsberg och Wengström (2016, s. 75) är inte alla publicerade vetenskapliga artiklar 

av hög kvalité. Därför är det viktigt att som författare, själv bedöma kvalitén och välja 

de vetenskapliga artiklarna med högst bevisvärde till litteraturstudien. Båda 

författarna upplevde SBU:s kvalitégranskningsmall som svår att tolka då ingen av 

vederbörande tidigare utfört kvalitétsgranskning av vetenskapliga artiklar.  
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Till litteraturstudiens resultat valdes artiklar där deltagarna haft varierade 

specialistutbildningar. Genom att välja deltagare med olika erfarenheter ökar 

möjligheten att belysa frågeställningen från en mängd olika aspekter (Graneheim & 

Lundman 2004). Deltagarnas arbetsplatser beskrevs i resultatet, då olika arbetssätt 

varierade beroende på om de arbetade inom barnhälsovård, skolhälsovård, 

akutsjukvård eller primärvård. Studien baserades på barn i åldrarna 0-18 år då det 

enligt Utrikesdepartementet (1990) står att ”Barn avser varje människa under 18 år” 

 

Forskningsetisk diskussion  
I den inledande fasen av denna litteraturstudie valde författarna att gemensamt 

diskutera igenom den enskildes förförståelse. Priebe och Landström (2012, s. 45) 

beskriver insikten om hur vi påverkas av tidigare erfarenheter och hur förförståelse 

syftar till det faktum att vi har kunskap om en del saker innan en studie påbörjas.  

 

Vidare till resultatet valdes 11 vetenskapliga artiklar ut där författarna haft i åtanke 

att inkludera studier som skyddat deltagarnas integritet och blivit bedömda/ 

godkända av en etikkommitté. Fem av studierna förde ett etiskt resonemang i 

studien, fem uttryckte inget etiskt resonemang i texten men var publicerade på 

webbsidor som var medlem i ”Committee on Publication Ethics’’ (COPE) och 

‘’Southmead Research Ethics Committee’’ (SREC). En studie utgav sig för att 

ordföranden för South Yorkshire (NHS) etikkommittén och ordförande i Rotherham 

Primary Care Trust Research Governance utskott bekräftat att etiskt godkännande 

inte varit ett krav då analysen varit en bredare utvärdering av synpunkter från 

vårdpersonal inom primärvården. Det hade varit att föredra om samtliga författare 

till resultat artiklarna eftersträvat ett etiskt resonemang i deras studier. Deltagarna i 

studierna var både män och kvinnor och ingen hänsyn till könstillhörigheter togs då 

författarna ansåg könstillhörighet som irrelevant för litteraturstudiens syfte. 

 

Studier utförda i utvecklingsländer exkluderades, med hänsyn till att 

förutsättningarna för vård skiljer sig. Enligt Gupta, Goel, Shah och Misra (2012) är 
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det många skolbarn som inte får regelbunden medicinsk vård. Dock finns de i vissa 

utvecklingsländer tillgång till hälsoinformation och mätning av BMI, men att det 

ännu inte anses standardiserat. Detta kan ha bidragit med ett orättvist resultat sett 

utifrån ett globaltperspektiv där U-länder valts bort.  

 

 Alla utvalda artiklar var skrivna på engelska, men då engelska inte var någon av 

författarnas modersmål kan felaktigheter uppstått i översättningen. Lexikon på 

webben nyttjades för att öka möjligheten till rättvisa översättningar (jfm. Östlundh, 

2012 s. 65).  

 

God forskningsed har genomsyrat arbetet i form av författarnas öppenhet, ärlighet 

och visad hänsyn mot varandra. 

 

Implikation för omvårdnad 

Med den ökande förekomsten av övervikt och fetma hos barn spelar sjuksköterskans 

preventiva arbete en allt större roll, vilket ställer krav på rätt kompetens, bemötande, 

egenvårdsstöd och handlande. Detta i enlighet med evidensbaserad kunskap och 

klinisk erfarenhet. Sett av resultatet är det av stor vikt med utökad kunskap och 

kompetens för sjuksköterskans preventiva arbetssätt. Detta för att möjliggöra den 

hantering av de uppvisade hinder som sjuksköterskan kan ställas inför inom det 

beskrivna problemområdet. Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskan ansvar för att 

patienter får korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett individanpassat sätt 

oavsett kulturskillnader. Sjuksköterskan ansvarar ytterligare för att initiera, främja 

och tillgodose i synnerhet sårbara människors sociala behov och hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). I resultatet av litteraturstudien framkom 

sjuksköterskors erfarenhet av hur en god relation som skapats med barn och 

föräldrar medförde en positiv inverkan i arbetet. Genom en god relation med 

individen grundläggs sjuksköterskans möjligheter till att arbeta mer personcentrerat 

genom att anpassa omvårdnaden efter individens behov och förutsättningar. Enligt 

patientlagen (SFS 2014:821) står att läsa: “När patienten är ett barn ska barnets 

inställning till den aktuella vården eller behandlingen så långt som möjligt klarläggas. 
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Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder 

och mognad”. 

 

 

Konklusion 

Litteraturstudiens resultat visar på att sjuksköterskors erfarenheter av det preventiva 

arbetet mot övervikt och fetma hos barn och ungdomar präglas av olika hinder, men 

även en del underlättande metoder och verktyg. Det visade sig att motiverande 

samtal var ett framgångsrikt kommunikativt redskap. Sjuksköterskor såg även vikten 

av att göra noggranna ordval för att inte kränka föräldrarna då de haft erfarenhet av 

föräldrars ilska i samtalet. Det framkom att BMI mätning var ett bra verktyg för att 

fastställa övervikt och fetma och instrumentet i sin tur skyddade sjuksköterskor från 

uppfattningar om att det var deras personliga åsikter. Vidare visade resultatet att 

samarbete med andra professioner och verksamheter var bristfälligt då de inte gav 

sjuksköterskor förutsättningar för det preventiva arbetet. Ett annat hinder rörde 

problemet att diskutera barnets övervikt eller fetma med föräldrar. Andra 

förekommande svårigheter för sjuksköterskor att tackla, berörde olika kulturers syn 

på övervikt och fetma, där föräldrar ansåg att överviktiga barn var ett tecken på hälsa 

och välstånd. Även svårigheter sågs i att ta itu med övervikt och fetma på grund av 

samhället som skapat nya uppfattningar om normalvikt. 

Fortsatt forskning   
Resultatet visade på en saknad av kulturell kompetens för att möta familjer från 

andra kulturer. Enligt Statistiska centralbyrån (2016) har invandringen i Sverige ökat 

markant de senaste åren. Det innebär att sjukvårdspersonal allt oftare möter 

människor från olika kulturer. Därför vore det av intresse att ta del av ytterligare 

forskning kring sjuksköterskans arbete i det mångkulturella samhället gällande barn 

och ungdomar med övervikt och fetma. Detta för att öka möjligheterna till ett 

optimalt hälsofrämjande arbete på lika villkor för hela befolkningen. 
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