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Abstrakt 

 

Bakgrund: Studier visar att övervikt och fetma är det största hälsoproblemet hos 

barn och unga. De fysiska, psykiska och sociala effekter tillståndet medför på både 

kort- och lång sikt ökar risken för överviktsrelaterade sjukdomar som slutligen landar 

hos sjukvården. Information kring preventiva metoder är något som därför behövs. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sekundärpreventiva metoder och 

dess effekter vid barns övervikt och fetma. Metod: I denna litteraturstudie har åtta 

kvantitativa studier granskats och analyserats för att bilda ett resultat. Sökningar 

gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Manuella sökningar utfördes även. 

Resultat: Analysen resulterade i rubriker som beskriver interventionerna, deras 

effekter samt långsiktiga effekter. Även fyra komponenter kunde urskiljas i studierna: 

1. “MI-motivational interviewing”, 2. “KBT-kognitiv beteendeterapi”, 3. “Social 

inlärningsteori” samt 4. “Kombinerade strategier”. Slutsats: Trots varierande 

modeller kunde effekter ses i alla studier som analyserats. Sammanställd information 

kring sekundärpreventiva metoder behövs för att lätt nå sjukvårdspersonal, och då i 

synnerhet sjuksköterskan. Vidare forskning inom området behövs. 

 

Nyckelord: Barn, övervikt, fetma, sekundärpreventiv, intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Background: Studies show that being overweight and obese is the greatest health 

issue facing the youth today. The physical, psychological and social effects have both 

short and long term risks for obesity related diseases that will require healthcare. 

Information concering preventive methods that are available for health care 

personnel and nurses is a requirement. Purpose: The purpose with this literary 

study is to describe secondary preventive methods and their effects on overweight or 

obese children. Method: In this literary study, eight quantitative research papers 

have been examined and analysed to draw conclusions. The following databases have 

been used for research: PubMed and CINAHL. Manual research was also conducted. 

Results: The analysation of the conclusions draw resulted in headlines that describe 

the interventions and their effects, both short and long term. Four components could 

be identified: 1. ”MI- motivational iinterviewing”, 2. ”CBT- cognitive behavioral 

therapy”, 3. ”Social cognitive theory”, and 4. ”Combined strategies”. Conclusion: 

Despite varying models, positive results could be seen in every case study. 

Consolidated information concering secondary preventive methods is needed. This 

information must become readily available to health care personnel and nurses in 

particular. More research is a necessity. 
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Bakgrund 

Övervikt och fetma har länge varit ett hälsoproblem för vuxna, men studier har visat 

att fetma är det vanligaste hälsoproblemet hos barn och ungdomar (Rabbitt & Coyne 

2012). Förekomsten av övervikt och fetma hos barn har beskrivits som en framtida 

folkhälsokatastrof av professionell hälsopersonal (Lobstein, Baur & Jackson-Leach 

2010). En svensk studie gjord av Sjöberg et al. (2011) visade att 17 % av skolbarn i 

åldern 7-9 år lider av övervikt, och 3 % av dessa har fetma. Enligt en studie av Nichols 

och Livingston (2002) har förekomsten av övervikt och fetma hos barn i USA nått 

epidemiska proportioner och under de senaste tjugo åren har prevalensen av övervikt 

ökat med cirka 50 %.  

 

Barnfetma anses vara ett komplext kroniskt barnhälsoproblem som påverkas av 

genetiska-, miljömässiga-, sociokulturella- och beteendemässiga faktorer. Ändrade 

kostvanor och en mer stillasittande livsstil är den primära anledningen till att 

övervikt har ökat bland barn. Andra riskfaktorer som bidrar är bland annat 

överviktiga eller feta föräldrar, socioekonomisk status, etnicitet, låg ämnesomsättning 

samt ökade hälso- och psykosociala störningar (Nichols & Livingston 2002).  

 

På längre sikt är fetma förknippat med både fysiska och psykiska konsekvenser. Barn 

som är överviktiga eller lider av fetma löper ökad risk att drabbas av följdsjukdomar, 

både fysiska och psykosociala (Rabbitt & Coyne 2012). I Sverige visade 

Socialstyrelsens folkhälsorapport (2013) att skillnader i socioekonomiska 

tillhörigheter tenderar att spela en relevant roll i barn och ungdomars hälsovanor. 

 

Rees et al. (2011) sammanfattade i sin systematiska litteraturstudie barns upplevelser 

kring övervikt och fetma. Barns uppfattning om övervikt och fetma har beskrivits, i 

det stora hela, som negativ. Oro och ångest kring den egna kroppsvikten föreligger, 

samt rädslan att uppfattas som annorlunda av vänner och klasskamrater. Barn som 

lider av övervikt och fetma beskriver sig själva som ”utanför gemenskapen” och 

uppfattar att kroppsstorleken är orsaken till detta. Överviktiga pojkar återger att 

viktrelaterade glåpord har bidragit till en negativ förändring i egna beteenden, vilket 

kunde innebära hämnd på andra på grund av mobbing. Studien har även beskrivit att 

överviktiga barns egen kroppsuppfattning spelar en central roll i deras liv. 

Problematiken med övervikt och fetma hos barn är ständigt ökande och barnen har 
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en tendens att bibehålla övervikten även upp i vuxen ålder, vilket ökar riskerna för att 

drabbas av sjukdomar såsom diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar i en yngre ålder.  

 

En studie undersökte hur föräldrar till barn med övervikt och fetma upplevde sitt 

föräldraskap. Författarna beskrev att föräldrar kände sig kluvna i sitt föräldraskap 

mellan förebyggande åtgärder angående barnets vikt och upprätthållandet av barnets 

självkänsla (Haugstvedt et al. 2011). Föräldrarnas upplevelser innefattade skuld, 

skam, oro för stigmatisering, vilja att försvara barnet samt visa acceptans, parallellt 

med en önskan om förändring. En viktig aspekt för föräldrarna var att ha ett friskt 

barn, dock var en önskan om att barnet skulle ha en hög självkänsla prioriterad. Mer 

kunskap och etablering av stödjande relationer behövs för att möta föräldrar med 

respekt, ge vägledning mot att bli mer medvetna om sin egen uppfattning om 

situationen samt att kunna hitta egna lösningar (Haugstvedt et al. 2011; Jackson, 

Wilkes & McDonald 2007). 

 

Livsstilsförändringar gällande fysisk aktivitet och motion kan ses som grundläggande 

punkter i ett hälsofrämjande arbete. Det är av vikt att familjen är involverad och 

motiverad för att barn och ungdomar ska få det stöd de behöver. Sjuksköterskan bör i 

arbetet mot övervikt och fetma bland barn tänka på familjen som helhet. 

Förändringar av livsstilsvanor kommer endast ske om hela familjen är positiv till 

förändring (Rabbitt & Coyne 2012).  

 

I en studie beskrivs bland annat sjuksköterskans preventionsarbete vid övervikt hos 

barn, samt undersökningar av resurser och hinder för genomförandet av det 

preventiva arbetet. De största hindren som sjuksköterskor möter i det preventiva 

arbetet mot barnfetma är attityder, främst hos föräldrar och bristen på resurser. Den 

amerikanska livsstilen tas upp vilken innefattar stillasittande, ökad förekomst av 

snabbmat, söta drycker och stora matportioner (Larsen et al. 2006). 

 

Studier har beskrivit att fokus för prevention bör ligga på familjeutbildning för att 

förbättra kostvanor samt öka regelbunden fysisk aktivitet hos barn och ungdomar.  

Föräldrar till yngre barn behöver assistans för att uppnå en insikt om det egna 

ansvaret kring hälsosam kost och behovet av regelbunden motion. En inriktning mot 
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att utbilda föräldrar, utformat till stöd för barnet samt kunna främja en känsla av 

välbefinnande för hela familjen är nödvändigt (Nichols & Livingston 2002). 

Den ökade förekomsten av övervikt och fetma hos barn kan ses både internationellt 

och nationellt, vilket indikerar att kunskapen behöver utökas kring preventiva 

metoder inom svensk sjukvård. Enligt WHO (2014) bör hög prioritet läggas vid de 

preventiva metoderna vid övervikt och fetma hos barn. Sammanställd information 

gällande preventiva åtgärder inriktad på familjekonstellationen omkring barnet, bör 

nå alla delar av hälso-och sjukvårdspersonal. En enhetlig informativ och preventiv 

front bör således bidra till att minska barns övervikt och fetma vilket även minskar 

risken med för tidigt insjuknande i hjärt-/kärlsjukdom och diabetes. Detta kan i sin 

tur minska kostnaderna för hälso-och sjukvård på längre sikt. Syftet med vår studie 

är att beskriva sekundärpreventiva metoder och dess effekter vid barns övervikt och 

fetma. 

 

Metod 

Sökmetoder 

Artikelsökningar utfördes i databaserna CINAHL och PubMed. Sökord som användes 

var: Prevention, Intervent*, Mediat*, Promot*, Family, Parents, Father, Mother, 

Obesity, Obese, Overweight, Pediatric, Paediatric, Child*, Adolescen*, Youth, Health, 

Care och Nurs*. Sökning har gjorts med synonymer för att på så vis få ett bredare 

sökresultat. De avgränsningar som användes var English language, Nursing 

journals/any author is nurse, samt att artiklarna skulle vara publicerade inom de 

senaste tio åren. Sökning, hur sökord har kombinerats samt manuell sökning 

redovisas i söktabellen, se bilaga 1.  

 

Urval 

De inklusionskriterier som använts var att artiklarna skulle innefatta barn i åldern 0-

18 år, då litteraturstudien inriktar sig mot överviktiga och feta barn. Alla artiklar 

skulle dessutom vara publicerade i Nursing Journals eller skriven av en författare 

som är sjuksköterska för att få fram artiklar som riktar sig mot omvårdnad. 

Författarna utförde artikelurvalet i tre steg. Inledningsvis gjordes ett titelurval där 

författarna individuellt gick igenom sökresultat samt valde ut artiklar efter titel som 

bedömdes kunna svara mot syftet. Urval två utgjordes av artiklarnas abstrakt som 

även de lästes individuellt och därefter bedömdes relevanta eller inte. Författarna 
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gjorde en gemensam bedömning av abstrakten som resulterade i det antal artiklar 

som sedan lästes i full text, vilket utgjorde urval tre. Avsikten var från början att 

använda sig av en mixad metod för analys av artikelmaterial, dock var större delen av 

de utvalda artiklarna kvantitativa och därför valde författarna att göra en 

litteraturstudie med kvantitativa studier. Dessutom gjordes manuella sökningar på 

referenser från artiklar som tidigare hittats i databassökningarna. 

 

En kvalitetsgranskning gjordes för att säkerställa godkänd kvalité och utgick från 

frågor som kan ställas vid granskning av kvantitativa studier enligt Friberg (2012, 

139). De åtta artiklar som slutligen valdes ut för bearbetning inför resultat, redovisas i 

en bifogad artikelöversikt, se Bilaga 2.  

 

Analys 

Analysarbetet skedde i olika steg och först började författarna att läsa igenom alla 

artiklar på egen hand för att bilda en uppfattning om innehållet. Författarna använde 

sig av färgkodning för att identifiera gemensamma komponenter i artiklarnas 

teoretiska utgångspunkter, och därefter utforma rubriker som redovisar det egna 

resultatet (Friberg 2012, 140-141). En komponentöversikt utformades för att få en 

slags överskådlig bild av vilka komponenter ett visst antal artiklar innehöll, se tabell 

1. Syftet besvaras genom att beskriva interventionsmodeller och metoder samt vilken 

effekt dessa har haft för barn med övervikt och fetma. 

 

Forskningsetik 

Enligt Helsingforsdeklarationen (WMA 1964), måste den planerade vetenskapliga 

studien presenteras för en forskningsetisk kommitté, för kommentar, övervägande, 

vägledning och godkännande innan den får påbörjas. Lagar och föreskrifter gällande i 

det land som studien utförs i, måste tas i beaktning. Internationella normer måste 

beaktas, men får inte leda till begränsning eller elimination av de skydd som finns för 

studiedeltagare. Hur information gällande tänkt studie ges, måste även den ges stor 

uppmärksamhet på grund av den individuella uppfattningsförmågan hos 

studiedeltagarna. Ett, helst skriftligt godkännande, ska därefter ges av 

studiedeltagare. Alla utsatta grupper måste även erhålla ett utökat skydd. 
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I denna litteraturstudie har vi använt oss av artiklar som prövats forskningsetiskt, 

med godkännande från de utsatta parter som innefattats i dessa studier. Etisk 

prövning är ett krav för att artikeln i sig ska få ingå i en analys. 

 

RESULTAT  

Resultatet är uppdelat i två delar, först beskrivs studiernas interventioner och 

därefter dess effekter. 

 

Tabell 1: Komponentöversikt 

Komponent Antal studier 

MI- motivational interviewing 3 st 

KBT- kognitiv beteendeterapi 1 st 

Social inlärningsteori 1 st 

Kombinerade strategier 3 st 

 

INTERVENTIONER 

Genomgående i alla artiklar är att kunskap om hälsofarlig samt nyttig mat, negativa 

ätbeteenden och ökad fysisk aktivitet är viktigt för att uppnå ett resultat (Bocca et al. 

2012; Chen et al. 2009; Golan, Kaufman & Shahar 2006; Jacobson & Melnyk 2012; 

Tucker et al. 2013; Werner et al. 2012; West et al. 2010; Wong & Cheng 2013). 

 

Merparten av artiklarna (6 st) väljer att använda modeller och metoder som inriktar 

sig mot barn som lider av övervikt/fetma samt deras föräldrar/familj (Bocca et al. 

2012; Chen et al. 2009; Jacobson & Melnyk 2012; Tucker et al. 2013; Werner et al. 

2012; Wong & Cheng 2013). Två artiklar fokuserar dock på interventioner riktade 

mot enbart föräldrar, i syfte att främja sina överviktiga barns hälsa (Golan, Kaufman 

& Shahar 2006; West et al. 2010).  

 

MI- motivational interviewing 

En studie av Wong och Cheng (2013) utvärderar effekterna av en intervention 

utformad efter MI. Överviktiga och feta barn rekryterades från 4 skolor, för att sedan 
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enligt föräldrarnas val ingå i MI eller MI+ grupper. De barn som inte fick 

föräldrarnas tillåtelse att delta, tillfrågades om att istället ingå i en kontrollgrupp. 

Interventionen pågick under 14 veckor i sex delar, där varje session bestod av ca 30 

minuters individuella träffar. Generell information och råd kring kost och fysisk 

aktivitet samt instruktioner kring hur mat- och motionsdagbok skulle ifyllas gavs. 

Deltagare som ingick i MI-gruppen erhöll 3 träffar varannan vecka, samt 2 träffar var 

fjärde vecka under interventionstiden. Genom dessa träffar, utgick 

interventionsstrategierna från barnens vilja att förändras. Första mötet fokuserade på 

att öka barnens medvetenhet kring behovet av att gå ner i vikt, och i andra mötet 

stärktes deras self-efficacy. I det tredje mötet hade barnens aktivitetsnivå ökat men 

målen följdes inte konsekvent och ett klargörande av målen behövdes. Det fjärde 

mötet fokuserade på att förhindra återfall, då barnen här blivit mer aktiva. I det sista 

och femte mötet stärktes fördelarna med viktnedgång och medel för att behålla mål 

tillhandahölls. Fokus under alla möten var att styra rådgivningen mot att följa de 

uppsatta målen. Barnen i MI+ gruppen erhöll exakt samma intervention, med 

skillnaden att sjuksköterskan först telefonerade barnens föräldrar en vecka innan 

interventionsprogrammet började. Under samtalet gavs råd och information kring 

viktnedgång relaterat till barnet. Resterande telefonsamtal skedde under pågående 

intervention. I det andra telefonsamtalet kretsade diskussionen kring barnens dagliga 

livsstil och olika barriärer relaterade till hemmiljön. Förslag gavs kring hur 

föräldrarna kunde ändra livsstilsvanor och hur en förändring av miljön kunde göras. 

Under det tredje telefonsamtalet gavs råd riktade mot kost, kaloriintag, 

kaloriförbrukning och kring motion. Fjärde telefonsamtalet fokuserade mot att reda 

ut missförstånd, och under det sista samtalet gavs konsultation samt information 

kring vikten av att planen för viktnedgång hölls. En modell för ett belöningssystem 

som inte baserades på mat erbjöds även.  

 

West et al. (2010) använder sig av en interventionsmodell som innefattar en 

experimentgrupp samt en väntelistgrupp, som även får genomgå interventionen men 

som under väntetiden agerar kontrollgrupp. Själva interventionen är en variant av 

Level 4 Group Triple P programmet, och kallas Group Lifestyle Triple P. Programmet 

är utformat för att passa föräldrar till barn med övervikt och fetma. Genom 

föräldrarnas förmåga att hantera barnens viktrelaterade beteenden, är målet att 

minska den risk för överviktsrelaterade sjukdomar som barnen löper. Interventionen 
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pågick under 12 veckor och innehöll tre 20 minuters telefonsamtal samt nio 90 

minuters gruppträffar. För att öka föräldrarnas förmåga att vilja förändras användes 

MI-samtal under den första gruppträffen. Under de efterföljande gruppsessionerna 

fick föräldrarna öva och implementera ett antal strategier som innehöll modifiering 

av recept, utbildning om hur de kunde upprätta rutiner för matintag samt 

information kring läsning av innehållsförteckning. Information om minskad 

skärmtid, strategier för motion och en ökning av intensiva lekar erhölls. Olika 

strategier för hur föräldrarna skulle hålla barnens livsstilsbeteenden under uppsikt, 

sätta klara gränser kring mat och motion, samt instruktion om positiva 

uppfostringsstrategier gavs. Genom telefonkontakten utvärderades föräldrarnas 

användning av de inlärda strategierna. Den sista gruppträffen innehöll en översikt 

om programmets framgång samt hur behandlingsunderhållet såg ut i familjerna.  

 

Tucker et al. (2013) använder sig av en interventionsmodell som utgår från det i USA 

redan vedertagna programmet Let´s Go 5-2-1-0. Programmet syftar till att barnen 

ska äta minst fem (5) portioner frukt och grönsaker per dag, begränsa tid spenderad 

framför TV eller dator till högst två (2) timmar per dag, aktivera sig minst en (1) 

timme per dag samt dricka mindre eller helst inga (0) söta drycker och istället dricka 

vatten eller lättmjölk. I studien jämförs en grupp som mottar standardiserad vård 

med en grupp som mottar samma grundläggande vård fast med utökning av Let´s 

Go-programmet, vilket levereras av en sjuksköterska som utbildats inom MI. 

Instrument som arbetsblad och information kring interventionsmodellen användes. 

Även telefonsamtal gjordes som var strukturerade för att utvärdera problem och mål 

samt skapa diskussion kring de mål som redan utarbetats.  

 

KBT- kognitiv beteendeterapi 

Jacobson och Melnyk (2012) undersöker genomförbarheten kring en design som 

kallas HCI (Health Care Intervention), grundad i KBT. Barn och föräldrar erhöll sju 

kontakttillfällen fördelade på lika många veckor. Interventionen innehöll kliniska 

sessioner som pågick i 30 min uppemot en timme, varvat med telefonsessioner vilka 

uppmättes ta mellan 30 och 45 minuter. Dessa tillsammans syftade till att öka tilltro, 

kunskap, psykosocialt innehåll samt föräldrars engagemang. Vidare instrument som 

användes var stegräknare, motiverande samtal och matdagbok. Uppgifter gavs även, 
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som barn och föräldrar skulle genomföra i hemmamiljö till nästkommande 

sessionstillfälle, då detta diskuterades.  

 

Social inlärningsteori 

Användning av en modell baserad på social inlärningsteori, beskrivs av Chen et al. 

(2009). Modellen används som ett verktyg för att öka barns och föräldrars self-

efficacy genom att tillhandahålla färdigheter för kunskap, förmåga att upprätta 

realistiska målsättningar samt förbättra den självreglering som behövs för att 

upprätthålla en hälsosam livsstil. De barn som ingick i denna studie deltog i 45 

minuter långa sessioner per vecka, i åtta veckors tid. Barnens interventionsmodell 

innehöll målen: 1) Förståelse för hur kroppen fungerar, samt igenkännande och 

handhavande av känslor, 2) förmåga att använda sig av adekvata strategier för 

problemlösning och förhållningssätt, 3) förmåga att använda sig av 

avslappningstekniker och ett utvecklat förhållningssätt mot hälsa, 4) förståelse för 

mat och hälsa, 5) förmåga att göra smarta kostval, 6) förmåga att förbättra sin 

aktivitetsnivå, 7) lära sig roliga och varierande aktiviteter för både barn och familj, 8) 

förstå delar för en hälsosam och lycklig barndom. Barnens förmåga att lösa problem 

och lära sig kritiskt tänkande utvecklades exempelvis genom en lekbaserad 

undervisningsmodell, där leken inriktades mot hälsosamma livsstilsförändringar och 

kunskaper. Barnen fick delta i lekar som inte betraktades som tävlingsinriktade, 

exempelvis dans eller hoppa hopprep. De fick även information om alternativ till TV- 

tittande, och aktiviteter som kunde utföras i det egna hemmet. Barnen tillhandahölls 

material som mat- och aktivitetsdagbok, stegräknare samt relevant litteratur med 

information om hälsosam kost och fysisk aktivitet. Barnens föräldrar deltog även i en 

intervention som bestod av två sessioner á 2 timmar under samma tidsperiod av 8 

veckor. Denna del av interventionen bestod av filmklipp, arbetsbok och diskussioner 

kring olika slags tekniker. Utöver detta uppmuntrades även dessa föräldrar till att 

tillåta sina barn att göra egna val gällande bra aktiviteter och mat samt att göra 

barnen delaktiga i förberedelse av mat, och i inköp av matvaror. 

 

Kombinerade strategier 

Bocca et al. (2012) tillämpar ett multidisciplinärt behandlingsprogram, inriktat mot 

3-5 åringar med övervikt eller fetma. Studien utfördes på ett center för överviktiga 

barn, där studiedeltagarna slumpmässigt blev indelade i en grupp som erhöll vanlig 
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vård, eller en grupp som använde sig av interventionsprogrammet. Själva 

programmet inriktar sig mot både föräldrar och barn. Den fysiskt aktiva delen av 

interventionen innefattade tolv gruppsessioner som övervakades av en fysioterapeut 

(sjukgymnast), och varade i 60 minuter vardera. Fokus låg på en aktiv livsstil och 

imiterade den intensitet som kunde ses i motion som fanns att tillgå i en vanlig 

skolmiljö. Dans, bollsport och övningar inriktade mot att utveckla motoriska 

färdigheter lärdes ut. Målsättning för aktiviteterna var att öka barnens välbefinnande 

genom att ha roligt. Deltagarna uppmuntrades att minska aktiviteter som 

stimulerade stillasittande. Varje vecka uppmuntrades föräldrar att sporra sina barn 

till fysisk aktivitet, som skulle uppgå till minst 60 minuter dagligen. Sex 

gruppsessioner på 120 minuter vardera, riktades mot föräldrarna som där erhöll 

beteendeterapi. Vid dessa träffar lärde sig föräldrarna hur de kunde vara hälsosamma 

förebilder, arbeta fram rimliga mål och använda sig av hälsosamma belöningssystem. 

Fokus på att ändra attityder inom familjen relaterade till hälsosam kost och motion, 

att veta skillnad mellan hunger och sug samt eliminera faktorer som utlöser begär 

efter ohälsosam kost var något som föräldrarna erhöll. En dietist gav kostråd och 

utbildning till både föräldrar och barn, i sex sessioner som pågick i 30 minuter 

vardera. Under dessa möten gavs råd om en normal kaloridiet anpassad efter barnets 

ålder, intag av daglig frukost, högst tre mellanmål per dag samt att helt avstå från 

läskedryck. Den multidisciplinära interventionsmodellen innehöll totalt 25 sessioner, 

som tillsammans utgjorde 30 timmar fördelat på en 16-veckorsperiod.  

 

Golan, Kaufman och Shahar (2006) mäter i sin interventionsstudie skillnader mellan 

enbart föräldrar och föräldrar i samarbete med sina barn. Interventionen betonar 

hälsosamma matvanor, ökad daglig fysisk aktivitet och minskning av stillasittande 

beteendemönster. Föräldrar uppmuntrades att tona ner begreppet smalhet och 

istället fokusera mer på att tillmötesgå barnets inre behov, genom att själva ge barnet 

det känslomässiga stöd som behövdes samt uttrycka de egna känslorna. I studien 

jämförs antropometriska mått vid start, efter interventioners stopp vid 6 månader 

samt vid uppföljning vid 12 månader både för barn och föräldrar.  

 

Werner et al. (2012) har i sin studie gjort en utvärdering av ett tidigare genomfört 

interventionsprogram, kallat Active Generations. Det i USA sedan länge vedertagna 

CATCH-programmet, användes som utgångspunkt i ett nytt program som 
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kombinerar barn och vuxnas kamp mot övervikt och fetma. Äldre vuxna volontärer 

tränades inom modellen och implementerades i kommunala miljöer, parker och 

fritidsanläggningar. Barn i 3-5:e klass fick delta i tio lektioner grundade i CATCH-

programmet, under en period som sträckte sig mellan 4 och 10 veckor. Lektionerna 

varade i 90 minuter vardera och under dessa utbildades barnen i kostlära, hur 

näringsrika mellanmål gjordes, praktiska övningar utfördes samt 20-30 minuter 

bestående av åldersrelaterad fysisk aktivitet i form av lekar. Barriärer kring fysisk 

hälsa, kostlära och införandet av frukt i den dagliga kosten var delar som 

diskuterades och informerades om. Varje lektion avrundades med en återkoppling 

kring de primära målen för dagen, för att på så vis förstärka begrepp samt uppmuntra 

barnen att använda sig av kunskapen hemma. 

 

Effekter 

Fyra studier har använt sig av randomiserade kontrollerade studier (RCT) i sin 

studiedesign (Bocca et al. 2012; Chen et al. 2009; Golan, Kaufman & Shahar 2010; 

West et al. 2010). Jacobson och Melnyk (2012) har använt sig av pre-experimentell, 

pre-posttest design. En studie använde pre-post kvasiexperimentell design (Wong & 

Cheng 2013). Tucker et al. (2013) använde en kvasiexperimentell studiedesign. 

Werner et al. (2012) använde sig av pre- och postprograms utvärdering. 

 

I alla studier kunde en förbättring ses i mått som BMI (Body Mass Index), BMI-z 

(BMI standardavvikelse) eller BMI-percentil hos de barn som deltog eller hade 

föräldrar som deltog i interventioner (Bocca et al. 2012; Chen et al. 2010; Golan, 

Kaufman & Shahar 2006; Jacobson & Melnyk 2012; Tucker et al. 2013; Werner et al. 

2012; West et al. 2010; Wong & Cheng 2013). 

 

I Wong och Cheng (2013) studie jämfördes MI grupp, MI+ grupp samt en 

kontrollgrupp. Den grupp som erhöll intervention med enbart MI, minskade sitt 

medelvärde för BMI från 23,39 till 22,72 efter 14 veckor. I den grupp som erhöll MI+, 

alltså den med telefonsamtal utökade interventionen, var skillnaden i BMI större med 

23,71 vid interventionsstart till 22,54 vid interventionsslut.  

 

Efter genomförandet av West et al. (2010) studie kunde en minskning av barnens 

BMI ses, och föräldrarnas grad av self-efficacy hade ökat. Resultatet i 
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interventionsgruppen visade från start till slutpunkt, 28,8 % positiva förändringar i 

BMI-z. 10 % av barnen som ingick i interventionsgruppen kunde även övergå från 

fetma till övervikt. I utvärderingsenkäten uppgav 100 % att barnens kost förbättrats. 

84,6 % rapporterade förbättrat beteende hos barnen, samt 97,4 % tyckte att barnens 

aktivitetsnivå hade ökat.  

 

Enligt Tucker et al. (2013) kunde en signifikant skillnad ses i och med att barn i 

interventionsgruppen i högre grad, ökade sitt antal dagliga intag av frukt och 

grönsaker i jämförelse med kontrollgruppen (p<.001). En större del av deltagarna 

ökade eller upprätthöll fem dagliga intag av frukt och grönsaker, 30 % jämfört med 10 

%.  

 

Jacobson och Melnyk (2012) redovisar resultatet av sin studie genom skillnader i 

medelvärden. Där kunde skillnad i BMI avläsas vid interventionsstart- och slut, 26,09 

respektive 25,08 för gruppen som genomgick interventionen. I nutritionsförbättring 

sågs skillnader från 6,36 till 10,00. Ökning i aktivitet kunde ses genom att 

ursprungsvärdet ökat från 5,00 till 7,27 efter fullbordad intervention. 

 

Beräknat medelvärde vid startad och slutförd studie kunde påvisa skillnader inom 

BMI i Chen et al. (2009) studie. Interventionsgruppens värden minskade från 19,74 

till 19,48 i jämförelse med kontrollgruppens medelvärde, 18,65 till 18,14. En ökning 

inom frukt- och grönsaksintag kunde ses till fördel för interventionsgruppen, från 

2,15 vid start till 2,85 efter slutförd intervention. Kunskap om fysisk aktivitet ökade 

även signifikant mer i gruppen som mottog interventionen, från 3,69 till 3,94 jämfört 

med kontrollgruppens 3,56 till 3,58. 

 

Bocca et al. (2012) multidisciplinära behandlingsprogram resulterar i 

medelvärdesskillnader inom variabeln BMI med en minskning på 1,2 inom den grupp 

som mottog interventionen, jämfört med kontrollgruppens minskning på 0,6. En 

signifikant skillnad kunde därför ses i det 16 veckor långa behandlingsprogrammet.  

 

I Golan, Kaufman och Shahar (2010) studie sågs skillnader till fördel för gruppen 

med enskilt föräldrar, i resultatet sett till barnens minskade BMI-z. I den grupp där 

enbart föräldrar ingick kunde en minskning på 9,5 % ses i barnens BMI-z jämfört 
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med den grupp som både barn och förälder ingick, där en minskning på 2,4 % kunde 

mätas. 

 

Werner et al. (2012) studie syftade till att utforska om barn, som tidigare har ingått i 

en interventionsstudie mot barnfetma, upplevde en förändring i kunskap gällande 

nutrition och fysiskt aktivitet. Barnen rapporterade att de i högre grad (25,9 %) läste 

innehållsförteckning på matvaror efter genomförd intervention jämfört med innan 

(20,5 %). Förståelsen kring vilken matgrupp som de skulle äta mest av, ökade inte. 

Dock kunde signifikant skillnad ses i förståelsen kring vilken matgrupp man skulle 

äta minst av, till exempel fett och sötsaker. Barnen förståelse beträffande kunskapen 

om minsta intaget av frukt och grönsaker per dag, ökade från 30,9 % till 50,4 %. 

Sambandet mellan kost och sjukdom, var en kunskap som ökade från 51,9 vid start 

till 62,6 % i slutet av studien. Vid variabeln TV- tittande kunde en minskning ses, 

64,8 % jämfört med 59,8 %. 

 

Långsiktiga effekter av intervention  

Fyra studier utför och redovisar uppföljningar av de använda interventionerna, visat 

på minst tolv månader efter påbörjad studie (West et al. 2010; Tucker et al. 2013; 

Bocca et al. 2012; Golan, Kaufman & Shahar 2006). 

 

West et al. (2010) redovisar förändring tolv månader efter påbörjad intervention. Det 

som kunde utläsas var att en fortsatt positiv förändring (38,5 %) i form av minskat 

BMI kunde ses i interventionsgruppen. Ytterligare 17 % av barnen kunde förflyttas till 

nivåer för övervikt och även normalvikt. 

 

I Tucker et al. (2013) artikel gjordes en uppföljning efter tolv månader. 

Signifikans kunde ses genom deltagarnas förmåga att bibehålla eller uppnå fem 

dagliga portioner av frukt och grönsaker ökat, vilken var högre i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (75 % mot 33 %). Signifikanta 

skillnader mellan interventions- och kontrollgrupp, var att antalet timmar framför TV 

minskade (63 % jämfört med 39 %), samt att antalet timmar bestående av aktiv lek 

ökade (61 % jämfört med 27 %).  
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I den uppföljning av interventionsstudien som Bocca et al. (2012) utfört, kunde 

signifikanta skillnader fortfarande ses i interventionsgruppen efter tolv månader. En 

medelvärdesskillnad på -1,0 kunde ses jämfört med kontrollgruppens medelvärde på 

0,0. Stora skillnader kunde även ses i FFM (fat-free mass, kg), då 

interventionsgruppen och kontrollgrupp fortsatte att öka i denna variabel.  

 

Vid den uppföljning som gjordes arton månader efter Golan, Kaufman och Shahar 

(2006) studie, kunde skillnader fortfarande ses. En minskning i överviktsprocent 

mättes från 47 % i interventionsstart till 34,4 % vid uppföljningen, hos barn i den 

grupp som enbart inriktades mot föräldrar. En ökning i överviktsprocent kunde 

däremot ses i kontrollgruppen (48,5 -48.9 %) som bestod av barn och dess föräldrar.  

 

DISKUSSION  

Syftet med denna litteraturstudie var att genom redan publicerade artiklar beskriva 

metoder och strategier, med sekundärpreventivt vårdfokus för barn med redan 

uttalad övervikt/fetma samt deras närstående. I vårt resultat presenteras olika 

interventionsmodeller samt vilka effekter som kunnat ses, både kort- och långsiktigt. 

Varierande modeller kan ses, även om en del har liknande grundläggande teorier, 

som exempelvis motiverande samtal. Skillnader kunde ses i bland annat 

interventionens inriktning, där flertalet fokuserat på barn i samarbete med föräldrar 

och några få inriktat sig på interventioner till föräldrar.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet ses att den teoretiska utgångspunkt som förekommer i flest antal studier 

är MI (motivational interviewing). Målgrupper som kunnat ses är överhängande barn 

och deras föräldrar, men två av studierna har även inriktat sina interventioner mot 

föräldrar exklusivt. Vi ser, trots att få artiklar i litteraturstudien inriktat sig mot 

föräldrar exklusivt, en stor signifikant skillnad i dessas resultat (Golan, Kaufman & 

Shahar 2006; West et al. 2010). Detta kan tydas som att bra resultat inom prevention 

mot barns övervikt och fetma kan uppnås genom att inrikta interventioner mot 

enbart föräldrar. Moens och Braet (2012) styrker detta påstående genom sin 

pilotstudie, vilken fokuserar på intervention riktad mot föräldrar till barn med 

övervikt och fetma. Signifikant skillnad i resultat till interventionsgruppens fördel 

kunde ses i jämförelse till väntelistgruppens. 
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De interventionsstudier som inkluderats i denna litteraturstudie, visar alla på 

positiva skillnader i resultat gällande barns viktminskning. Interventionerna har alla 

visat effekter av genomförd intervention. Författarna förstår dock att vetenskaplig 

bias skulle kunna föreligga, då interventioner med sämre resultat oftast inte 

publiceras på grund av ovilja att redovisa icke signifikanta resultat i relation till ställt 

syfte. Frågan som författarna därför ställer sig är om resultaten påverkats genom 

olika typer av faktorer som inneburit svårigheter vid given intervention. Fassihi et al. 

(2012) undersöker vilka faktorer som kan förutsäga ett misslyckat 

behandlingsresultat för överviktiga barn. Resultatet visar att det var sex gånger mer 

sannolikt för barn att få ett misslyckat behandlingsresultat om båda föräldrarna har 

viktproblem jämfört med om ingen av föräldrarna lider av detta. Resultatet visar även 

att det inte fanns en signifikant skillnad mellan viktproblem hos en förälder jämfört 

med om ingen av föräldrarna hade problem med vikten.   

 

Faktorer som att båda föräldrarna är överviktiga och därigenom kan påverka 

resultatet för barnet ses, men även andra faktorer kan influera ett 

interventionsresultat. Enligt Nowicka och Flodmark (2006, 22-23) spelar gener roll i 

frågan om viktminskning och olika typer av arv påverkar känsligheten för en viss 

mängd kalorier. En viktnedgång uppfattas av kroppen som en svältperiod och en 

motreaktion startar. Vid övergång till normal livsstil är således kroppen inställd på 

att vara energieffektiv, vilket bidrar till lättare viktuppgång efter varje försök till 

viktnedgång. Barnöverviktsenheten rekommenderar därför att livsstilsförändringar 

sker långsamt.  

 

Det upplägg som merparten av interventionsstudierna i resultatet använt sig av 

fokuserar på nutrition, fysisk aktivitet och minskat stillasittande samt använt sig av 

modeller som inriktar sig mot familjen i fråga. En styrka ses i studiernas utförligt 

beskrivna interventionsdesign, vilka inriktas på just dessa problemområden. Enligt 

Mullen och Shield (2004, 86-87) finns olika komponenter för ett lyckat 

interventionsprogram, som exempelvis koständring, minskat stillasittande samt ökad 

fysisk aktivitet och familjens betydelse för beteendeförändring samt upprätthållning 

av livsstilsförändringar. Detta är något som Eiben och Magnusson (2013, 92-94) 

stärker genom att påstå att det går att urskilja tre huvudområden inom 
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preventionsarbete, vilka är fysisk aktivitet, kost samt inaktivitet. Att ge 

åldersanpassade rekommendationer och förmedla enkla budskap belyses även. Ett 

konkret exempel på en sådan intervention är SALUT-satsningen i Västerbotten. 

Visionen är att ha världens friskaste befolkning år 2020, och med start redan från 

graviditet får barnen primärpreventivt stöd under hela uppväxtperioden.  

 

Enligt vårt resultat använder studierna olika mått för att mäta kroppsvikt hos 

deltagarna, såsom medelvärden, BMI, BMI-z score samt BMI percentil. Enligt 

Dahlgren (2011, 303-304) finns flera sätt att definiera begreppet barnfetma. För ett 

adekvat mått för barn under 11 år kan BMI-z score användas vilket mäter relationen 

vikt-för-längd. Det finns även svenska tillväxtkurvor som utgår från en befolkning 

som följts från födsel till uppnådd slutlängd, och därifrån är standardavvikelser och 

medelvärden uträknade för att skapa dessa kurvor som är köns och åldersspecifika. I 

Sverige används tillväxtkurvorna för att följa barnens vikt, längd och BMI. Andra 

länder använder dock andra mått som exempelvis percentiler och medelvärden. 

Robertson et al. (2012) använder sig av måttet BMI-z score i sin studie som 

undersöker långtidseffekten av ett interventionsprogram fokuserat på barns övervikt. 

Trots att studien är utförd i ett europeiskt land, finns skillnader i hur BMI mäts och 

redovisas i jämförelse till svenska mätinstrument.  

 

Författarna inser att risk för missförstånd finns kring olika typer av mått som kan 

påverka uppfattningen av studiernas resultat, och därigenom den litteraturstudie 

som gjorts av dessa.   

 

Viss del av studierna som ingår i litteraturstudiens resultat har redovisat familjernas 

socioekonomiska status, men inte lagt någon fokus på just denna variabel då primärt 

mål är barnens effekt av interventionen (Jacobson & Melnyk 2012; Tucker et al. 2013; 

West et al. 2010). Magnusson et al. (2011) interventionsstudie jämför två skolor i 

Göteborg i frågan om socioekonomisk status i relation till skolbarns utveckling av 

hälsoövertygelser, övervikt/fetma samt livsstil. Enligt resultatet är förekomsten av 

övervikt och fetma initialt lägre i den skola som har högre socioekonomisk status, i 

jämförelse med den som har låg. Burns, Jones och Frongillo (2010, 132-133) belyser 

även skillnader i socioekonomiska utgångslägen i relation till övervikt och fetma. 

Prevalensen av barnfetma beskrivs som högre vid låg socioekonomisk status, än vid 
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en högre levnadsstatus. Dock spelar även andra faktorer in, såsom samhälle, miljö 

och resurser i den direkta närheten till barnet. 

 

Detta tyder på olika utgångspunkter sett ur en socioekonomisk synvinkel. Författarna 

håller med om att skillnader i interventionsresultat därför kan variera på grund av 

socioekonomiskt betingad utgångspunkt. I genomförandet av olika interventioner 

och strategier krävs därför en bred flexibilitet gällande barn och familjers olika 

grundläggande förutsättningar. Den betydelse en bred informativ front har för 

sekundärpreventivt arbete mot barns övervikt och fetma, måste därför enligt 

författarna belysas.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med vår litteraturstudie var att beskriva sekundärpreventiva metoder och dess 

effekter vid barns övervikt och fetma. Författarna anser därför att en kvantitativ 

ansats var att föredra. Detta för att på ett djupare sätt förstå och kunna presentera 

preventionsmetoder och modeller som skulle kunna bidra till ökad kunskap, 

förståelse och ett eventuellt förändrat arbetssätt. Enligt Billhult och Gunnarsson 

(2012, 116) syftar kvantitativ studiedesign till att använda sig av observationer eller 

strukturerade mätningar för att svara på forskningsfrågor. Syftet kan exempelvis vara 

att beskriva eller jämföra olika saker samt finna samband mellan olika variabler. 

 

Kring urval kan nackdelar ses vid begränsningen till de senaste tio årens 

publikationer kring valt ämne, då författarna i slutet av artikelurvalet var tvungna att 

manuellt söka artiklar relevanta till syftet. Hade däremot sökningen utökats med fem 

år, kan detta ha bidragit med ytterligare relevant litteratur att använda i resultatet. 

Intentionen med denna begränsning var att på så vis samla in de senaste genomförda 

interventionerna, och då kunna presentera ett resultat som var tillförlitligt relaterat 

till relativt ny forskning inom ämnet. 

 

En styrka i denna litteraturstudie är de utvalda artiklarnas studiedesign där fyra 

studier har använt RCT (randomiserad, kontrollerad studie) som design. Enligt 

Friberg (2012, 112) har randomiserade, kontrollerade studier den starkaste 

beviskraften. I dessa typer av studier mäts effekter av en typ av intervention genom 

att jämföra olika grupper. Genom ett slumpmässigt urval delas deltagarna in i en 
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interventions- respektive en kontrollgrupp. Även Forsberg och Wengström (2013, 87-

88) anser att en randomiserad, kontrollerad studie har det starkaste bevisvärdet och 

är bäst lämpad för att testa hypoteser samt svara på vilken åtgärd som är mest 

effektiv. En annan aspekt som anses kunna stärka kvaliteten är deltagarantalet. Fler 

deltagare möjliggör att säkrare slutsatser kan dras av studiens resultat. 

 

Studiernas olika interventionsmodeller presenteras för att på så vis förstå de siffror 

och procentsatser som uppvisades, effekt av modellerna samt för att uppnå syftet 

med litteraturstudien. Fördelar rent designmässigt, utgörs av att resultatet får en 

bredd som annars är svår att uppnå genom att enbart presentera rent statistisk data.  

 

Forskningsetisk diskussion 

Kjellström (2012, 72) beskriver att när spridning av information kring egenskaper, 

handlingar och uppfattningar upplevs som känsliga inom en personlig sfär, uppstår 

en kränkning. Att respektera en persons integritet i forskningsarbetet innebär även 

respekt för den personliga sfären. Helgesson (2006, 35) menar att de etiska regler 

och principer som gäller i ett vanligt samhälle, även ska gälla för forskare och därmed 

undvika en “etisk frizon” för dessa. Trots detta ställs forskare oftare i etiskt 

problematiska situationer, vilket de flesta människor inte behöver.  

 

Vi som författare, har som etisk grund utgått från att de studier som innefattats i 

litteraturstudien fått godkännande av ett forskningsetiskt råd. Den valda 

åldersgruppen är extra utsatt och ämnet fetma är i sig känsligt, vilket kan påverka 

deltagarna. Det hot mot barnens integritet som studierna utgör, är vi som författare 

medvetna om. Flera studier har dock informerat barnen om möjligheten att avbryta 

utan att någon blir arg, vilket visar på ett bra forskningsetiskt förhållningssätt. Den 

egna forskningsetiska aspekten utgår från att redovisa relevant information relaterat 

till ställt syfte, som extraherats från de studier som använts. Vi som författare inser 

att vi haft stort inflytande över vilka studier som ingått i denna litteraturstudie, men 

anser att inga personliga vinklar påverkat redovisningen av materialet. Det är viktigt 

att använda sig av ett professionellt förhållningssätt och därigenom inte forma 

resultatet efter egna perspektiv. Objektivitet inom forskning är viktigt, och det är 

något som Forsberg och Wengström (2013, 69-70) stödjer. 
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Betydelse för omvårdnad 

Enligt Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008, 116-117) beskrivs den etiska principen 

“göra gott och inte skada” som tvådelad. Att göra gott anses som starkare då detta 

syftar till en aktiv fortgång mot det goda. Att inte skada beskrivs som ett etiskt 

bottenvärde som syftar till att om brist på gott ändå inte göra skada. Att öka det goda 

kan ses som att lindra oro, smärta och lidande i aspekterna psykiskt, fysiskt och 

socialt. Eftersträvas det goda måste en bedömning ske vad som är gott på både kort- 

och lång sikt.  

 

Författarna upplever att attityder kring övervikt och fetma i överlag fortfarande är 

negativa och att diskussion kring barns vikt ses som tabu. Barn är en utsatt och 

oskyldig grupp som måste mötas och behandlas med stort etiskt förhållningssätt. Då 

övervikt i överlag är ett känsligt ämne att belysa, kan rädsla och okunskap medföra 

att barnet på sikt far illa i och med överviktsrelaterade sjukdomar.  

 

Med tanke på betydelsen för omvårdnad anser författarna att information och 

uppslag om interventioner, samt sätt att implementera dessa är av vikt för att på sikt 

minska sjukdom relaterat till övervikt och fetma. I ett framtidsperspektiv skulle 

således de ekonomiska utgifter som nu läggs på överviktsrelaterad hälso- och 

sjukvård även kunna minskas. Det är sjuksköterskans ansvar att evidensbaserad 

information, utbildning och prevention ges. Enligt Socialstyrelsens (2005) 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska denna eftersträva och 

kritiskt granska relevant information för att implementera vetenskaplig och 

evidensbaserad omvårdnad. 

 

Syftet att beskriva sekundärpreventiva metoder och effekter vid barns övervikt och 

fetma, anses därför av författarna som relevant relaterad till betydelsen för 

omvårdnad. 

 

Slutsats 

Då barns övervikt och fetma ökar på både internationell samt nationell nivå, behövs 

sammanställd information kring sekundärpreventiva metoder och strategier för att 

lätt kunna nå berörd vårdpersonal. Den psykiska, fysiska samt sociala effekt som 

övervikt och fetma har på barn på både kort-och lång sikt faller slutligen på 
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sjukvårdens axlar, och i synnerhet sjuksköterskans. Denna studie lyfter frågan om 

behovet av denna information och författarna vill belysa att fortsatt forskning behövs 

för att på en bred front minska barns övervikt/fetma samt även de sjukdomar som 

följer i dess spår. 
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