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FÖRKORTNINGAR 

 

BMI - Body mass index (kroppsmasseindex) 

BMR - Basal metabolic rate (basalmetabolism) 

DIT - Dietär termogenes 

FM - Fat mass (fettmassa) 

FM% - Fettmassa i procent 

FFM - Fat free mass (fettfri massa) 

FFM% - Fettfri massa i procent 

FPG - Fasting plasma glucose (fasteglukos) 

FPI - Fasting plasma insulin (fasteinsulin) 

IFG - Impaired fasting glucose (förhöjt fasteglukos) 

IGT - Impaired glucose tolerance (nedsatt glukostolerans) 

ISO-BMI – Kroppsmasseindex anpassad för barn med övervikt och fetma 

OGTT - Oral glucose tolerance test (peroralt glukostoleranstest) 

PAEE - Physical activity energy expenditure 

RQ - Respiratory quotient (respiratorisk kvot) 

TEE - Total energy expenditure (totala energiförbrukning) 

TEI - Total energy intake (totala energiintaget) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

Nyckelord: barn, könsskillnader, body mass index, nutritionsstatus, glukostolerans 

 

Introduktion 

Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem i stora delar av världen, problemet kryper 

dessutom allt längre ner i åldrarna. Övervikt hos barn ger en betydligt ökad risk att som vuxen 

drabbas av tillstånd som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancersjukdomar samt en 

ökad risk att dö i förtid. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det föreligger skillnader i kroppssammansättning, 

energiomsättning, substratutnyttjande och insulinkänslighet mellan könen hos barn med 

övervikt och fetma i åldrarna 10-13 år, samt om det fanns några skillnader inom könen utifrån 

kategorisering efter BMI för övervikt (25-29,9) respektive fetma (≥30). 

 

Metod 

Datainsamlingen skedde genom inhämtning av resultat från mätningar av 

kroppssammansättning, energiomsättning, substratutnyttjande och insulinkänslighet utförda 

på ett universitetsjukhus i Mellansverige under åren 2008-2014. Resultatet hämtades från 26 

flickor och 29 pojkar med övervikt och fetma i åldrarna 10-13 år.  

 

Resultat 

Det förelåg ingen signifikant skillnad avseende något av mätvärdena mellan könen. Det kunde 

dock ses en signifikant skillnad avseende insulinkänslighet mellan de med övervikt och fetma 

hos båda könen, hos pojkarna fanns det även en signifikant skillnad i energiomsättning 

(p=<0,05). Det kunde ses att flickorna var mindre insulinkänsliga än pojkarna, även de med 

fetma var mindre känsliga för insulin än de med övervikt i respektive könsgrupp. 

 

Slutsats 

Studien visade att det förelåg större skillnader avseende mätvärdena utifrån kategorisering i 

BMI inom respektive kön än mellan könen. Det kunde påvisas en signifikant skillnad mellan 

de med övervikt och fetma gällande flera resultat, med hänsyn till urvalets storlek krävs dock 

fler och större studier för att uppnå generaliserbarhet.  



 

 

ABSTRACT 

Keywords: children, sex characteristics, body mass index, nutrional status, glucose tolerance 

 

Introduction 

Overweight and obesity is a growing public health problem in many parts of the world. More 

concerningly, children are getting increasingly affected by this problem. Childhood obesity 

results in a significantly higher risk of developing conditions such as diabetes, cardiovascular 

disease and certain cancers later in life. It also increases the risk of dying prematurely. 

 

Objective  

The aim of this study was to examine sex characteristics in body composition, energy 

metabolism, substrate utilization and insulin sensitivity in children (10-13 years) with 

overweight and obesity, and differences within each sex based on categorization of BMI for 

overweight (25-29,9) and obesity (≥30).  

 

Method 

26 girls and 29 boys (10-13 years) were included in the study. Data was collected from 

medical records of previous tests measuring body composition, energy metabolism and 

substrate utilization and insulin sensitivity conducted in a university hospital in central 

Sweden during the years 2008-2014.  

 

Results 

There were no significant differences in any of the measured values between the sexes. There 

was a significant difference in energy metabolism between the boys with overweight and 

obesity, as well as insulin sensitivity between the groups in both sexes (p=<0,05). The girls 

were less insulin sensitive than the boys. Those with BMI overweight were less sensitive to 

insulin than those with obesity within in each sex. 

 

Conclusion 

The study showed more pronounced differences regarding categorization by BMI within each 

sex than between the sexes. There were several significant differences between those with 

overweight and obesity, however, with consideration to the limited sample size more research 

is required to achieve generalizability. 
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BAKGRUND 

 

Övervikt och fetma 

Nära hälften av alla svenskar lider idag av övervikt (Folkhälsomyndigheten, 2014) och det är 

ett växande folkhälsoproblem i stora delar av världen. År 2008 var över 1,4 miljarder av den 

vuxna befolkningen överviktig. Problemet kryper dessutom allt längre ner i åldrarna och 

under år 2013 var 42 miljoner barn under fem år överviktiga (World health organization 

[WHO], 2015). Övervikt definieras som en onormal eller överdriven ansamling av kroppsfett, 

och orsakas av en obalans mellan energiintag och energiförbrukning (WHO, 2015). Även 

ärftlighet, sjukdomstillstånd och olika socioekonomiska förhållanden kan vara påverkande 

faktorer (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2002). 

 

Fetma i barndomen kan leda till nedsatt insulinkänslighet, förändrad hormoninsöndring, 

förhöjda blodfetter samt kardiovaskulär påverkan. Barn utvecklar sällan följdsjukdomar 

relaterat till fetma under barndomstiden, men sjukdomen kan ge aktuella symtom i form av 

ledbesvär, huvudvärk, buksmärtor och trötthet (Flodmark, Marcus & Mårild, 2007). Den 

psykiska hälsan kan påverkas genom en lägre självkänsla och ett sänkt självförtroende till 

följd av att barnen ofta blir utsatta för mobbning och utanförskap (Reilly, 2005). Fetma i 

barndomen kan ge upphov till ökad sjuklighet i vuxen ålder och risk för tidig död. Därför är 

det viktigt att identifiera riskfaktorerna i ung ålder, för att i ett tidigt skede kunna bromsa 

utvecklingen av övervikt och fetma (Flodmark, Marcus & Mårild, 2007). 

 

BMI och iso-BMI 

För att klassificera övervikt och fetma kan body mass index (BMI) användas, vilket är ett mått 

på en persons vikt i kilogram dividerat med längden i meter i kvadrat (kg/m2 ). WHO 

definierar ett BMI lika med eller över 25 som övervikt, och ett BMI lika med eller över 30 

som fetma (WHO, 2015). Hos barn kan BMI variera naturligt under uppväxten och därmed 

minskar tillförlitligheten att använda samma gränsvärden som för vuxna. Det har därför tagits 

fram andra gränsvärden, så kallade iso-BMI-värden, som kan användas för att definiera 

övervikt hos barn i åldrarna 2-18 år (Cole et al., 2000). 
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Nutritionsstatus 

Nutritionsstatus beskriver individens behov av energi och näring, samt förmågan att utnyttja 

och förbruka energi. Rapportering av nutritionsstatus används på samhällsnivå som mått på 

socioekonomiska och människorättsliga villkor. Inom hälso- och sjukvården används 

nutritionsstatusbedömningar för att bland annat diagnostisera malnutrition och dess orsak. 

Vanligtvis förknippas begreppet malnutrition med undernäring, men malnutrition innefattar 

både bristtillstånd och tillstånd som orsakas av en för stor näringstillförsel. Bedömningen kan 

innefatta flera olika moment såsom antropometriska mått, bestämning av 

kroppssammansättning och energiomsättning, kostundersökning, fysiologiska tester, 

skattningsskalor och biokemiska analyser (Abrahamsson, 2006). 

 

Kroppssammansättning 

Kroppssammansättningen kan delas in i två komponenter, fettmassa (FM) och fettfri massa 

(FFM). FFM kan vidare delas in i delkomponenterna vatten, proteiner och mineraler. Vid 

beräkning av kroppssammansättningen kan olika komponentmodeller användas. Två-

komponentmodellen är den enklaste typen och mäter FM och FFM utan att ta hänsyn till 

individuella skillnader i FFM:s sammansättning av vatten, proteiner och mineraler. Tre-

komponentmodellen skiljer FFM i två delkomponenter; vatten respektive proteiner och 

mineraler. Fyra-komponentmodellen skiljer FFM ytterligare genom att mäta proteiner och 

mineraler separat (Wells & Fuller, 2001). Nackdelen med två-komponentmodellen i 

jämförelse med tre- och fyra-komponentmodellerna är att resultatet får lägre precision 

avseende förhållandet mellan FM och FFM (Poortvliet, Hurtig-Wennlöf & Yngve, 2001). 

 

Det finns ett flertal metoder för att bestämma kroppssammansättningen. En referensmetod för 

att beräkna kroppssammansättningen är via Bodpod-mätning (två-komponentmodell). 

Mätningen görs med en så kallad kroppspletysmografi, där patienten får sitta i en luftfylld 

kammare och kroppsvolymen beräknas genom den undanträngda luftvolymen. Genom att 

dividera personens kroppsvikt i kilogram med kroppsvolymen (m
3
) fås ett mått på kroppens 

densitet och därefter kan FM och FFM beräknas med hjälp av matematiska formler då dessa 

två komponenter har olika densitet (FM = 0,9g/cm3 respektive FFM = 1,1 g/cm3 vid 37° C) 

(Poortvliet et al., 2001). Ett annat sätt att beräkna kroppssammansättningen enligt två-

komponentsmodellen är genom hudvecksmätning. Denna metod bygger på antagandet att 

hudveckens tjocklek speglar den totala fettmassan (Poortvliet, Hurtig-Wennlöf & Yngve, 
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2001). Andra metoder är bland annat undervattensmätning, bioimpedansmätning och olika 

röntgentekniker (Wells & Fuller, 2001). 

 

Proportionerna i kroppssammansättningen ser olika ut hos kvinnor och män. Kvinnor har 

generellt högre andel FM än män, men även var fettet lagras skiljer sig mellan könen. Kvinnor 

tenderar att ha högre andel FM subkutant och i de nedre extremiteterna, medan männen oftare 

lagrar fett i bukregionen (Power & Schulkin, 2007). Under den pubertala tillväxtperioden 

uppstår tydliga skillnader mellan könen på grund av hormonella förändringar. Pojkarna ökar 

mer i muskelmassa medan flickorna ökar mer i FM, särskilt kring höfter och byst (Berg Kelly, 

1998).  

 

Energiomsättning 

Energibalans handlar om intag och utgifter. För att hålla vikten konstant, det vill säga att 

varken gå upp eller ner i vikt, krävs det att det totala energiintaget (TEI) är lika stort som den 

totala energiförbrukningen (TEE). Till TEE hör basalmetabolismen (BMR), dietär termogenes 

(DIT) och fysisk aktivitet (PAEE). DIT speglar den ökning av energiomsättningen som sker 

efter intag av föda, då kroppen kräver mer energi när födan ska metaboliseras. Effekten 

kvarstår i cirka tre till sex timmar och kan variera beroende på måltidens komposition, till 

exempel ger intag av protein en större ökning av DIT än fett eller kolhydrater (Abrahamsson, 

2006). BMR utgör den grundläggande energiförbrukningen för en person i vaket tillstånd, vid 

psykisk och fysisk vila, som krävs för upprätthållande av kroppsfunktionerna. BMR påverkas 

av flera faktorer, bland annat vikt, ålder, kön, kroppssammansättning och fysisk 

aktivitetsnivå. Till exempel så är FFM generellt sett större hos män än kvinnor, och BMR är 

därför även större hos mannen då FFM har en högre energiomsättning. BMR sjunker 

dessutom med åldern, då FFM succesivt ersätts med FM i stigande ålder (Lazzer et al., 2009). 

Andra faktorer som kan inverka på BMR är endokrina sjukdomar, kropps- och 

omgivningstemperatur och svält. För att mäta BMR kan metoden indirekt respiratorisk 

kalorimetri användas (beskrivs närmare under datainsamlingsmetod). Metoden går ut på att 

mäta patientens syrekonsumtion och koldioxidproduktion och med hjälp av dessa värden kan 

BMR samt kroppens substratutnyttjande bestämmas (Ellis, Hyatt, Hunter & Gowe, 2010). 

 

Substratutnyttjande 

Substratutnyttjande beskriver kroppens omsättning av de olika makronutrienterna, det vill 

säga fett, kolhydrater och proteiner samt vilken makronutrient som kroppen i första hand 
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förbrukar för att utvinna energi. Variationer i substratutnyttjande kan bero på kosthållning, 

träningsintensitet och förändringar i insulinkänslighet (Abrahamsson, 2006). För att 

undersöka substratutnyttjandet kan metoden indirekt respiratorisk kalorimetri användas. 

Undersökningen mäter syrgas- och koldioxidhalten i utandningsluften (Schadewaldt, 

Nowotny, Straßburger, Kotzka & Roden, 2013). Med dessa värden erhålls en respiratorisk 

kvot (RQ), vilket är förhållandet mellan koldioxidproduktionen och syrgaskonsumtionen 

(VCO2/VO2=RQ). RQ ger ett mått på individens substratutnyttjande. Ren 

kolhydratsomsättning ger RQ 1,0, ren proteinomsättning ger RQ 0,8 och ren fettomsättning 

ger RQ 0,7. Värdet erhålls, som tidigare nämnt, genom indirekt respiratorisk kalorimetri och 

är en parameter som visar vilket substrat som förbränns under mätningen, då patienten är i 

vila (McClave et al., 2003). Principen utgår från Weirs ekvation (1949) som innebär att 

syrgasförbrukningen är proportionell mot kroppens energiomsättning, vilket betyder att de 

olika substraten förbrukar olika mängd kcal per liter konsumerad syrgas. 

 

Studier på vuxna visar att män och kvinnor utnyttjar substrat på olika sätt. Även om kvinnor 

har en högre fettmassa och därmed lagrar mer fett än män, så har det visat sig att kvinnor 

under konditionsträning använder fett som substrat i högre grad än män. Detta tros bero på 

bland annat könshormonerna östrogen och testosteron, då de har olika effekter på 

fettmetabolismen (Power & Schulkin, 2007). 

 

Insulinkänslighet och glukostolerans 

Insulin är ett av kroppens viktigaste anabola hormon och är nödvändigt för ett snabbt upptag 

av glukos från blodet in i cellerna. Insulin produceras av betaceller i de langerhanska öarna i 

pankreas och utsöndras därifrån för att reglera glukoskoncentrationen i blodet. Insulin 

produceras över hela dygnet, men produktionen är lägre under fasta, exempelvis nattetid. Vid 

födointag, som höjer glukoskoncentrationen, sker en snabb stegring av insulinfrisättningen 

vilket efterföljs av en långsammare stegring som håller i sig tills glukoskoncentrationen är 

normaliserad (Grefberg & Johansson, 2007). 

 

Insulinkänslighet beskriver kroppens förmåga att reagera på insulin, och vid en nedsatt 

känslighet behövs det mer insulin för att reglera glukoskoncentrationen. Vid varaktigt höga 

nivåer av insulin kommer antalet receptorer som hormonet binder till att minska, vilket 

medför en nedsatt insulinkänslighet och ett försämrat glukosupptag. Insulinresistens går ofta 

hand i hand med fetma, men även ärftlighet, etnicitet, kön och pubertet är påverkande 
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faktorer. Under puberteten sker förändringar i både kroppssammansättningen och 

hormonnivåerna, vilket leder till att barn i pubertetsålder kan drabbas av en tillfälligt nedsatt 

insulinkänslighet (Chiarelli & Marcovecchio, 2008). 

 

Glukostolerans beskriver kroppens förmåga att omsätta glukos. Normal glukostolerans 

innebär att det venösa glukosvärdet ligger under 6,1 mmol/L vid fasta. Nedsatt glukostolerans, 

även kallad IGT från engelskans ”impaired glucose tolerance”, definieras som ett venöst 

glukosvärde på 7,8-11,0 mmol/L två timmar efter ett peroralt glukostoleranstest (OGTT). 

OGTT är en undersökning som används för att mäta kroppens förmåga att normalisera 

glukosnivån efter intag av en glukoslösning. Förhöjt fastande plasmaglukos, även kallat IFG 

från engelskans ”impaired fasting glucose”, är ett tillstånd där fasteglukos ligger mellan 6,1-

6,9 mmol/l. Det innebär att fasteglukos är förhöjt men inte tillräckligt högt för att ge en 

diabetesdiagnos. Individer med IGT och IGF löper en ökad risk att drabbas av diabetes 

mellitus typ II. Dessa individer har dessutom ofta andra riskfaktorer som övervikt, fysisk 

inaktivitet och dålig kosthållning (Grefberg & Johansson, 2007). 

 

Matsuda index 

För att beräkna insulinkänslighet kan Matsuda index användas. Detta är ett exempel på 

insulinkänslighetsindex som baseras på den invasiva undersökningsmetoden, och den 

“gyllene standarden” avseende mätning av insulinkänslighet, euglykemisk (normoglykemisk) 

hyperinsulemisk clamp. Clampmetoden innebär att patienten erhåller två perifera venkatetrar, 

en i vardera arm. I den ena katetern infunderas insulin och i den andra glukos för att 

upprätthålla normoglykemi. Beroende på kroppsyta och grad av insulinkänslighet kommer 

patienten behöva varierande mängd exogent insulin och glukos. Vid uppnådd normoglykemi 

motsvarar glukosinfusionens hastighet upptaget av glukos i de insulinberoende vävnaderna 

och blir alltså ett mått på vävnadskänslighet för insulin (DeFronzo et al, 1979). Med hjälp av 

en matematisk formel (figur 1) kan Matsuda index ge ett mått på kroppens insulinkänslighet 

utan att behöva utföra den invasiva clampmetoden. Istället kan insulinkänsligheten beräknas 

under OGTT där värden från fasteglukos (FPG) och fasteinsulin (FPI) mäts samt 

medelglukos- och medelinsulinkoncentrationen under OGTT vid tidpunkt 0, 30, 60, 90 och 

120 minuter (Matsuda & Defronzo, 1999).  
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(𝐹𝑃𝐺𝑥𝐹𝑃𝐼)𝑥(𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 𝑂𝐺𝑇𝑇𝑔𝑙𝑢𝑘𝑜𝑠𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝑥 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 𝑂𝐺𝑇𝑇 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)

 

Figur 1. Matematisk formel för att räkna ut insulinkänsligheten (Matsuda & Defronso, 1999). 

 

Omvårdnadsteoretisk förankring 

I Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor finns ICN:s 

(International Council of Nurses) etiska kod för sjuksköterskor beskriven. Den innefattar fyra 

fundamentala ansvarsområden; att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att 

lindra lidande. För att implementera dessa i omvårdnaden av barn med övervikt och fetma 

ingår det i sjuksköterskans roll att kunna identifiera och aktivt förebygga de hälsorisker som 

tillstånden medför, samt att motivera till förändrade livstilsfaktorer. Omvårdnadsteoretikern 

Dorothea Orem menar också att sjuksköterskan ska vara aktiv i förhållandet till patienten och 

ha en vägledande, stödjande och undervisande roll vid olika egenvårdsbehov hos patienten 

(Orem, 2001). Hos barn med övervikt och fetma är personligt stöd och undervisning en 

förutsättning för att barnet ska få insikt och kunskap om sin situation och motivation till att 

förändra sin livsstil (Abrahamsson, 2006). 

 

Problemformulering 

Övervikt och fetma är ett tilltagande problem i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2014), som 

hos barn ger en betydligt ökad risk att som vuxen drabbas av tillstånd som diabetes, hjärt- och 

kärlsjukdomar, vissa cancersjukdomar samt en ökad risk för att dö i förtid. Genom att bidra 

till kartläggningen av hur kroppssammansättning, energiomsättning, substratutnyttjande och 

insulinkänslighet ser ut hos barn med övervikt och fetma, är förhoppningen att medverka till 

en mer individsanpassad vård i syfte att förebygga utveckling av de följdsjukdomar övervikt 

och fetma för med sig (SBU, 2002).  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det föreligger skillnader i kroppssammansättning, 

energiomsättning, substratutnyttjande och insulinkänslighet mellan könen hos barn med 

övervikt och fetma i åldrarna 10-13 år, samt om det fanns några skillnader inom könen utifrån 

kategorisering efter BMI för övervikt (25,0-29,9) respektive fetma (≥30,0).  
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Frågeställningar 

1. Finns det skillnader i kroppssammansättning, energiomsättning, substratutnyttjande 

och insulinkänslighet mellan könen hos barn med övervikt och fetma? 

2. Finns det skillnader i kroppssammansättning, energiomsättning, substratutnyttjande 

och insulinkänslighet utifrån kategorisering efter BMI för övervikt respektive fetma 

inom gruppen flickor respektive gruppen pojkar? 

METOD 

Design 

Studien var en kvantitativ och jämförande tvärsnittsstudie (Polit & Beck, 2012). 

Datamaterialet som sammanställdes hade samlats in genom retrospektiv journalgranskning 

från nybesök under åren 2008-2014. Denna design valdes för att besvara syftet som var att 

beskriva och redovisa skillnader i kroppssammansättning, energiomsättning, 

substratutnyttjande och insulinkänslighet mellan könen hos barn med övervikt och fetma i 

åldrarna 10-13 år. 

Urval 

Resultatet hämtades från mätningar som utförts under nybesök vid enheten för klinisk 

nutrition och metabolism vid ett universitetssjukhus i Mellansverige. Urvalet var patienter 

som besökt enheten under åren 2008-2014. Patienterna skulle vid undersökningstillfället ha 

varit mellan 10-13 år gamla och haft ett BMI över eller lika med 25. På enheten skulle de ha 

genomgått indirekt respiratorisk kalorimetri, OGTT med blodprovstagning samt Bodpod- 

eller hudvecksmätning. Undersökningarna utfördes inte exklusivt för denna studie utan 

genomförs som rutin på enheten. Sammanlagt inkluderades 78 barn, 32 flickor och 46 pojkar. 

Exklusionskriterier var om någon mätning hade avbrutits så att datamaterial saknades samt 

om samtycke för användning av datamaterialet i forskningssyfte inte givits. Efter inhämtning 

av datamaterialet exkluderades 23 barn, 6 flickor och 17 pojkar. Elva av dessa föll bort på 

grund av att det saknades samtycke för användning av datamaterialet i forskningssyfte, de 

resterande 12 saknade datamaterial från någon av undersökningarna (figur 2). Det totala 

deltagandet i den aktuella studien blev 55 barn, 26 flickor och 29 pojkar. 
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Figur 2. Urval och bortfall 

Datainsamlingsmetod 

Datamaterialet fanns tillgängligt från undersökningar utförda vid enheten för klinisk nutrition 

och metabolism vid ett universitetssjukhus i Mellansverige. Datamaterialet som 

sammanställdes var: 

 

1. Mätning av vikt och längd med våg och vertikalt skjutmått på vägg, samt beräkning av 

BMI. 

2. Mätning av FM samt FFM med Bodpod alternativt hudvecksmätning.  

3. Mätning av BMR och RQ med indirekt respiratorisk kalorimetri. 

4. Mätning av glukos- och insulinomsättning med OGTT. 

5. Beräkning av insulinkänslighet med Matsuda Index. 

 

BodPod 

Barnen fick sitta i en äggformad luftkammare i sina underkläder under ett par minuter medan 

mätningen pågick. Genom att dividera kroppsvikten i kilogram med kroppsvolymen (m
3
) 

kunde kroppens densitet beräknas, därefter beräknades hur stor andel av kroppen som 

utgjordes av FM respektive FFM (Poortvliet et al., 2001). 

 

Hudvecksmätning 

Hudvecksmätning är en metod för att beräkna kroppssammansättningen enligt två-

komponentmodellen. Mätningen sker med en speciell nyptång och möjliga mätställen utifrån 

olika mätsystem finns. Ett vanligt mätsystem bygger på fyra mätpunkter (biceps, triceps, 

Inkluderade i studien: 

- Flickor n=32 

- Pojkar n=46 

Totala antalet barn n=78 

 

Exkluderade: 

- Samtycke saknades n=11  

- Data saknades n=12 

Totala antalet barn n=23 

 

Slutgilitigt urval: 

- Flickor n=26 

- Pojkar n=29 

Totala antalet barn n=55 
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subscapular och suprailiac), genom att mäta tjockleken på dessa hudveck kan mängden 

underhudsfett uppskattas, och därefter andelen FM och FFM beräknas (Klimek-Piotrowska et 

al., 2015). I den aktuella studien mättes FM och FFM hos fyra deltagare genom 

hudvecksmätning och hos övriga deltagare med Bodpod. 

 

Indirekt respiratorisk kalorimetri 

Indirekt respiratorisk kalorimetri är en metod som används för att mäta kroppens 

energiomsättning i vila (Haugen, Chan & Li, 2007). Vid undersökningstillfället, som tog cirka 

30-45 minuter, fick barnen ligga på rygg med en genomskinlig plastkupa över huvudet. 

Plastkupan var kopplad till en dator och samlade upp barnens utandningsluft i syfte att 

kontinuerligt mäta den expiratoriska nivån av syrgas och koldioxid. Barnen hade inför 

undersökningen fastat sedan föregående kväll klockan 22.00. OGTT skedde samtidigt som 

den indirekta respiratoriska kalorimetrin, vilket innebar att mätningen gav resultat för 

substratutnyttjande vid fasta samt vid 30, 60, 90 och 120 minuter efter peroralt intag av 

glukoslösningen.  

 

Peroralt glukostoleranstest (OGTT) 

För att kartlägga hur glukosomsättningen såg ut användes ett peroralt glukostoleranstest 

(OGTT). Barnen, som var fastande, fick en perifer venkateter i armen. Före nålsticket fick alla 

barn lokalbedövning med EMLA-plåster. Barnen fick dricka en glukoslösning på tre dl 

innehållande 75 g glukos. Innan barnet druckit lösningen mättes insulin- och glukoshalten i 

blodet, och därefter varje halvtimme under två timmar. 

 

Matsuda index   

Insulinkänsligheten bestämdes genom att mätvärdena från OGTT för både p-glukos och s-

insulin sammanställdes och beräknades därefter enligt den matematiska formeln för Matsuda 

index. 

Tillvägagångssätt 

Datamaterialet som analyserades var insamlad från undersökningar genomförda under åren 

2008-2014 och var dokumenterat i journalpärmar samt datoriserade journalsystem (COSMIC, 

REDCap) vid enheten för klinisk nutrition och metabolism vid ett universitetssjukhus i 

Mellansverige. På undersökningsdagen kom barnen på morgonen, fastandes sedan klockan 

22.00 föregående kväll, för att genomgå undersökningarna. Samtliga vårdnadshavare till 
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barnen i studien hade lämnat medgivande till att resultaten fick användas i forskningssyfte 

(bilaga 1). 

Forskningsetiska överväganden  

Ett krav för att datamaterialet skulle inkluderas i studien var att vårdnadshavare för samtliga 

deltagare hade undertecknat ett frivilligt och generellt godkännande av deltagande i 

forskningssyfte. Detta utfördes i enlighet med det reglemente som uppges i lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (Svensk författningssamling [SFS], 

2003:460). Verksamhetschefen på enheten bedömde att studien utgjorde en del av ett 

kvalitetsutvecklingsarbete och ansåg därför att studien inte behövde granskas av den 

medicinska fakultetens forskningsetiska kommitté. Personuppgifter avidentifierades och 

hanterades i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Enligt Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) ska sjuksköterskans arbete 

präglas av ett etiskt förhållningssätt och utföras efter evidensbaserad och beprövad erfarenhet. 

I enlighet med detta så var förhoppningen i denna studie att bidra till en evidensbaserad och 

behovsanpassad vård för barn med övervikt och fetma. 

Bearbetning och analys 

Datamaterialet inhämtades från patientjournaler dokumenterade i pärmar samt i datoriserade 

journalsystem (COSMIC, REDCap) vid enheten för klinisk nutrition och metabolism vid ett 

universitetssjukhus i Mellansverige. I syfte att bevara patientsäkerheten samt anonymiteten 

(SFS 2008:355) kodades allt datamaterial innan värdena fördes in i ett lösenordskyddat 

dokument i Microsoft Office Excel 2010. I dokumentet sammanställdes information om 

deltagarnas kod, kön, ålder, BMI, längd, vikt samt resultat från undersökningar med Bodpod 

alternativt hudvecksmätning, indirekt respiratorisk kalorimetri och OGTT. För att kunna 

identifiera eventuella skillnader i kroppssammansättning, energiomsättning, 

substratutnyttjande och insulinkänslighet hos barn med övervikt och fetma kategoriserades 

deltagarna i fyra grupper; kön (pojkar/flickor) och efter BMI där deltagarna grupperades 

utifrån övervikt och fetma. Det upprättades sedan ett separat lösenordskyddat exceldokument 

för bortfall som inkluderade deltagare som saknade värden för någon av undersökningarna 

eller som inte givit samtycke till att deras resultat får användas till forskning. 

 

Datamaterialet analyserades sedan med hjälp av statistiskprogrammet Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS). För att besvara frågeställning ett användes ett parametriskt 
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oberoende Students t-test för att se om det förelåg skillnader mellan könen. För frågeställning 

två användes ett icke-parametrisk Mann-Whitney U-test då antalet deltagare i de jämförda 

oberoende grupperna var för få (n=<30) för att uppnå kriterierna för tillämpning av 

parametrisk statistisk. Även deskriptiv statistik för de båda frågeställningarna framställdes 

med hjälp av SPSS (Rissanen, 2013). Signifikansnivån för resultaten valdes till p=<0,05 (Polit 

& Beck, 2012). 

 

RESULTAT 

 

Skillnader i kroppssammansättning, energiomsättning, substratutnyttjande och 

insulinkänslighet mellan pojkar och flickor med övervikt och fetma.  

 

Kroppssammansättning 

Det förelåg ingen signifikant skillnad gällande kroppssammansättning i vare sig andelen 

FM% eller FFM% mellan pojkarna och flickorna (tabell 1, bilaga 2). 

 

Energiomsättning 

Resultatet i figur 3 och tabell 2 (bilaga) visar att pojkarna hade högre energiomsättning än 

flickorna vid samtliga tidpunkter under mätningen, dock var skillnaden icke-signifikant.  

 

 

Figur 3. Energiomsättning (kcal/kg/dygn) hos pojkar och flickor vid 0, 30, 60, 90 och 120 

minuter vid indirekt respiratorisk kalorimetri under OGTT (medelvärde ± SD). 
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Substratutnyttjande 

Resultatet som redovisas i figur 4 och tabell 3 (bilaga 2) visade att flickorna hade högre RQ 

än pojkarna vid samtliga tidpunkter förutom vid 30 minuter, dock kunde det inte påvisas 

någon signifikant skillnad mellan könen. 

 

 

Figur 4. RQ hos pojkar och flickor vid 0, 30, 60, 90 och 120 minuter vid indirekt respiratorisk 

kalorimetri under OGTT (medelvärde ± SD). 

 

Insulinkänslighet 

Tabell 4 (bilaga 2) visar skillnader i plasmaglukos (p-glukos) mellan könen vid 0, 30, 60, 90 

och 120 minuter under OGTT. Flickorna hade högre värden vid alla tidpunkter förutom vid 0 

minuter, då pojkarna hade högre p-glukos, dock var skillnaden aldrig signifikant. 

 

I tabell 5 (bilaga 2) redovisas skillnader i seruminsulin (s-insulin) mellan könen vid 0, 30, 60, 

90 och 120 minuter under OGTT. Det förelåg en signifikant skillnad vid 120 minuter då 

flickorna hade högre s-insulin än pojkarna (p=0,04). Flickorna hade även högre värden vid 

övriga tidpunkter men skillnaden var då icke-signifikant. 

 

Resultatet som redovisas i tabell 6 (bilaga 2) visade att flickorna hade en lägre 

insulinkänslighet än pojkarna, skillnaden var dock icke-signifikant. 
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Skillnader i kroppssammansättning, energiomsättning, substratutnyttjande och 

insulinkänslighet mellan grupperna övervikt och fetma hos flickor respektive pojkar. 

 

Kroppssammansättning 

Flickorna med fetma hade en högre andel FM% och en lägre andel FFM% än flickorna med 

övervikt, det förelåg dock ingen signifikant skillnad i kroppssammansättning mellan flickorna 

med övervikt och fetma vare sig gällande FM% och FFM% (tabell 7, bilaga 2).  

 

Resultat var liknande hos pojkarna där pojkarna med fetma hade en högre andel FM% än de 

med övervikt. Det kunde dock inte ses någon signifikant skillnad för varken FM% eller 

FFM% mellan grupperna (tabell 8, bilaga 2). 

 

Energiomsättning 

Det kunde ses att flickorna med övervikt hade en högre energiomsättning än flickorna med 

fetma, förutom mellan 30 och 60 minuter då de båda grupperna hade lika värden. Skillnaden 

var dock aldrig signifikant (figur 5) (tabell 9, bilaga 2). 

 

 

Figur 5. Energiomsättning (kcal/kg/dygn) hos flickor med övervikt och fetma vid 0, 30, 60, 90 

och 120 minuter vid indirekt respiratorisk kalorimetri under OGTT (median ± SD). 
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Hos pojkarna förelåg en signifikant skillnad mellan grupperna övervikt respektive fetma vid 

alla tidpunkter under mätningen, vilket framgår i figur 6 och tabell 10 (bilaga 2). Skillnaden 

var som störst vid 0 och 30 minuter där pojkarna med övervikt hade något högre värden än 

pojkarna med fetma.  

 

 

Figur 6. Energiomsättning (kcal/kg/dygn) hos pojkar med övervikt och fetma under 0, 30, 60, 

90 och 120 minuter under OGTT (median ± SD). * p=<0,05 

 

Substratutnyttjande 

Resultatet visade ingen signifikant skillnad i substratutnyttjande hos flickorna. Skillnaden var 

som störst vid 0 och 30 minuter, då flickorna med övervikt hade högre RQ än flickorna med 

fetma (figur 7) (tabell 11, bilaga 2).  
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Figur 7. RQ hos flickor med övervikt och fetma under 0, 30,60, 90 och 120 minuter vid 

indirekt respiratorisk kalorimetri under OGTT (median ± SD). 

 

Det kunde inte påvisas någon signifikant skillnad i substratutnyttjande mellan pojkarna med 

övervikt respektive fetma. Skillnaden var som störst vid 120 minuter, då pojkarna med 

övervikt hade högre värden än pojkarna med fetma (figur 8) (tabell 12, bilaga 2). 

 

 

Figur 8. RQ hos pojkar med övervikt och fetma vid 0, 30, 60, 90 och 120 minuter vid indirekt 

respiratorisk kalorimetri under OGTT (median ± SD). 
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Insulinkänslighet 

I tabell 13 (bilaga 2) redovisas skillnader i p-glukos mellan flickor med övervikt och fetma. 

Det kunde ses att flickorna med fetma hade högre p-glukos än flickorna med övervikt under 

hela mätningen, det kunde dock inte påvisas någon signifikant skillnad mellan grupperna. 

Resultatet som redovisas i tabell 14 (bilaga 2) visade att pojkarna med fetma hade något högre 

p-glukos än pojkarna med övervikt genom hela mätningen, förutom vid det första värdet då 

båda grupper hade lika värden. Det förelåg dock ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 

  

I tabell 15 (bilaga 2) redovisas skillnader i s-insulin hos flickor med övervikt och fetma. Det 

förelåg en signifikant skillnad mellan grupperna under hela mätningen, då flickorna med 

fetma hade högre s-insulin än flickorna med övervikt (p=<0,05). Resultatet visade att 

pojkarna med fetma hade högre s-insulin än pojkarna med övervikt genom hela mätningen. 

Det förelåg en signifikant skillnad vid 0 (p=0,01), 60 (p=0,00) och 90 (p=0,02) (tabell 16, 

bilaga 2).  

 

I tabell 17 (bilaga 2) redovisas insulinkänslighet beräknat enligt Matsuda index. Det förelåg 

en signifikant skillnad (p=0,01) mellan grupperna, där flickorna med övervikt var mer 

känsliga för insulin är flickorna med fetma. I tabell 18 (bilaga 2) redovisas resultatet från 

mätning av insulinkänslighet hos pojkar med övervikt respektive fetma. Det förelåg en 

signifikant skillnad i insulinkänslighet mellan grupperna, de överviktiga pojkarna var mer 

känsliga för insulin än vad pojkarna med fetma var (p=0,01). 

DISKUSSION 

 

Det förelåg ingen signifikant skillnad i vare sig kroppssammansättning, energiomsättning, 

substratutnyttjande eller insulinkänslighet mellan könen. Hos pojkarna kunde det däremot ses 

en signifikant skillnad i energiomsättning mellan de med övervikt och fetma (p=<0,05). Hos 

båda könen kunde det ses en signifikant skillnad avseende insulinkänslighet i respektive 

grupp (p=<0,05). Det kunde ses att flickorna tenderade vara minde insulinkänsliga än 

pojkarna, även de med fetma tenderade vara mindre känsliga för insulin än de med övervikt i 

respektive könsgrupp. 
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Resultatdiskussion 

 

Skillnader i kroppssammansättning, energiomsättning, substratutnyttjande och 

insulinkänslighet mellan könen hos barn med övervikt och fetma 

Resultatet kunde inte påvisa någon signifikant skillnad mellan könen gällande 

kroppssammansättning. En italiensk studie (Ceschia et al., 2015) undersökte bland annat 

kroppssammansättningen hos barn i åldrarna 7-11. Resultaten, i överrensstämmelse med den 

aktuella studien, kunde inte påvisa någon signifikant skillnad mellan könen avseende 

mätvärdena FM% respektive FFM%. Däremot visade resultaten i en polsk studie (Klimek-

Piotrowska et al., 2015) en signifikant skillnad mellan könen avseende FM% där de kvinnliga 

deltagarna hade högre mätvärden. Studiens deltagare var något äldre, 14-18 år, vilket tyder på 

att FM% ökar med åldern hos kvinnor. Detta påvisade resultaten i studien då FM% ökade 

med 1,1 % för de kvinnliga deltagarna samt minskade med 3,8 % för de manliga deltagarna 

mellan åldern 14 och 18 (Klimek-Piotrowska et al., 2015).  

 

Vid beräkning av energiomsättning tenderade pojkarna att ha högre mätvärden än flickorna 

vid samtliga tidpunkter. Dock kunde ingen signifikant skillnad påvisas. Tidigare studier 

(Lazzer et al., 2009; Derumeaux-Burel, Meyer, Morin & Boirie, 2004) har visat att kön är en 

signifikant faktor för skillnader i energiomsättning då resultaten rapporterar högre mätvärden 

för pojkar än för flickor med fetma. Lazzer et al (2009) menar att detta framförallt kan 

förklaras av att pojkar har högre andel FFM i jämförelse med flickor. FFM hos pojkar består i 

större andel av skelettmuskulatur, som har högre energiomsättning. Högre energiomsättning 

hos pojkar kan också förklaras av skillnader i hormonbalansen mellan könen (Lazzer et al., 

2009).  

 

Resultatet från den indirekta respiratoriska kalorimetrin visade att både flickorna och pojkarna 

framförallt förbrukade kolhydrater vid alla tidpunkter under mätningen av RQ. Flickorna 

tenderade ha något högre mätvärden än pojkarna vid samtliga tidpunkter förutom vid RQ för 

30 minuter, dock kunde ingen signifikant skillnad mellan könen påvisas för något av RQ 

värdena. Tidigare studier (Power & Schulkin, 2007) har visat att vuxna kvinnor och män 

utnyttjar substrat på olika sätt, i den aktuella studien kunde det dock inte ses någon skillnad 

mellan könen. 
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Tidigare studier som har gjorts på både normalviktiga och överviktiga barn, har visat att 

flickor är mindre insulinkänsliga än pojkar (Brufani et al., 2009; Travers, Jeffers, Bloch, Hill 

& Eckel, 1995). Även om dessa resultat inte stämmer överrens med den aktuella studiens 

resultat, då det inte fanns någon signifikant skillnad mellan könen, kunde det ändå ses att 

flickorna tenderade att vara mindre insulinkänsliga än pojkarna. Gällande s-insulin under 

OGTT sågs det endast en signifikant skillnad vid 120 minuter (p=0,04), då flickorna hade 

högre värden än pojkarna. Även vid mätning av p-glukos tenderade flickorna ha högre värden, 

förutom fasteglukoset (FPG) där pojkarna hade något högre värde. Skillnaden var dock aldrig 

signifikant. Varken flickorna eller pojkarna hade p-glukosvärden som kvalificerade för IGT 

eller IFG. 

 

Skillnader i kroppssammansättning, energiomsättning, substratutnyttjande och 

insulinkänslighet utifrån kategorisering efter BMI inom grupperna flickor respektive pojkar 

Resultatet visade ingen signifikant skillnad gällande FM% och FFM% mellan de med 

övervikt och fetma hos respektive kön. I tidigare studier har det nämnts att en felkälla med 

BMI är att det inte tar hänsyn till kroppssammansättningen, det vill säga att två personer med 

samma BMI kan ha olika proportioner gällande FM och FFM (Abdulrazzaq, Nagelkerke & 

Moussa, 2011). Å andra sidan nämner Freedman, Ogden, Berenson och Horlick (2005) att 

BMI hos vuxna har ett betydelsefullt samband med FM och FFM. Hos barn har sambandet 

dock visat sig vara mer varierande och är som störst hos pojkar med högre andel FM och 

mindre tydligt hos de med lägre andel FM (Freedman, Ogden, Berenson & Horlick, 2015).  

 

Det kunde ses att flickor med övervikt tenderade att ha högre energiomsättning än flickor med 

fetma, dock förelåg det aldrig någon signifikant skillnad. Resultatet visade 

energiomsättningen var som störst efter 30 minuter, detta skulle kunna förklaras av DIT 

(Abrahamsson, 2006). Hos pojkarna kunde det däremot ses en signifikant skillnad mellan 

grupperna vid samtliga tidpunkter (p=<0,05). Resultatet visade, som hos flickorna, att pojkar 

med övervikt hade en högre energiomsättning än pojkarna med fetma. Som nämnts tidigare 

kan en högre andel FFM ge en högre energiomsättning (Lazzer et al., 2009), detta skulle 

kunna förklara att både pojkarna och flickorna med övervikt hade en högre energiomsättning 

än de med fetma, då de också hade en högre andel FFM. 

 

Det förelåg ingen signifikant skillnad gällande substratutnyttjandet hos varken flickorna eller 

pojkarna. Hos flickorna fanns det en tendens till skillnad som var störst vid 0 och 30 minuter, 
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då de med övervikt hade något högre RQ än de med fetma. Hos pojkarna fanns en tendens till 

skillnad som var störst vid 120 minuter, även hos dem hade de med övervikt högre RQ än de 

med fetma. Resultatet visade att båda grupperna hos respektive kön förbrukade kolhydrater i 

första hand vid alla tidpunkter under mätningen. I motsats till den aktuella studiens resultat, 

har tidigare studier visat på att det främst är fett som oxideras i vila hos barn med övervikt och 

fetma, men att även kolhydratförbränningen är större hos dessa barn både i vila och vid 

träning i jämförelse med normalviktiga barn (McMurray & Hosick, 2011; Molnár & Schutz, 

1998).  

 

Resultatet visade på en signifikant skillnad gällande insulinkänslighet mellan flickorna med 

övervikt respektive fetma (p=0,01), där de med övervikt var mer känsliga för insulin än de 

med fetma. Under OGTT kunde det ses en signifikant skillnad i s-insulin mellan grupperna 

(p=<0,05), där flickorna med fetma hade högre s-insulin än de med övervikt. Flickorna med 

fetma tenderade även ha högre p-glukos under mätningen än de med övervikt, dock var 

skillnaden icke-signifikant. Flickorna med fetma hade vid 120 minuter ett p-glukos på 8,1 

mmol/L vilket enligt Grefberg och Johansson (2007) är förenligt med IGT. Detta stämmer 

överens med tidigare studier där det setts att risken för IGT ökar med ett högre BMI (Elsedy, 

Hussein Amr, Hussein, Kholy, 2014). Resultatet var liknande även hos pojkarna, där de med 

fetma hade högre p-glukos och s-insulin än de med övervikt, skillnaden var dock endast 

signifikant gällande s-insulin (p=<0,05). Vid beräkning av insulinkänslighet sågs det att 

pojkarna med övervikt var mer känsliga för insulin än pojkarna med fetma (p=<0,05).  

Metoddiskussion 

 

Urval och bortfall  

Det totala bortfallet om cirka 30 % berodde till större delen av internt bortfall, då dessa 

deltagare exkluderades på grund av att mätvärden saknades från vissa undersökningar. 

Bortfallet resulterade i att antalet deltagare för studien blev få (n=55), därför var det viktigt att 

det fanns resultat att hämta från samtliga mätningar hos deltagarna för att minska påverkan på 

studiens validitet. Även om resultaten visade på några signifikanta skillnader så kan urvalets 

storlek ha påverkat dess reliabilitet då det inte är säkert att samma skillnader skulle återfinnas 

vid en större studie (Polit & Beck, 2012). 
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Indelning utifrån BMI 

I den aktuella studien grupperades deltagarna efter BMI och inte efter iso-BMI som är 

gränsvärden anpassade för barn och deras utvecklingskurva. Den initiala indelningen efter 

iso-BMI resulterade i att ingen av flickorna och enbart en pojke kunde kategoriseras som 

överviktig. För att begränsa bortfallet användes istället indelning efter BMI då fler deltagare 

kunde inkluderas i gruppen övervikt. Risken med att använda BMI är att indexet inte tar 

hänsyn till barnets tillväxtkurva under de första 18 levnadsåren (Cole et al., 2000). Puberteten 

innebär en tillväxtspurt som kommer något tidigare för flickor än för pojkar. Tillväxttakten är 

under en begränsad tid påtagligt ökad hos det pubertala barnet på grund av hormonella 

förändringar (Berg Kelly, 1998). Detta innebär även substantiella förändringar avseende BMI 

under barndomen som iso-BMI tar större hänsyn till (Cole et al., 2000). Beslutet att använda 

BMI som indelning av grupperna övervikt respektive fetma kan därför ha påverkat resultatens 

validitet och reliabilitet.   

 

Mätning av kroppssammansättningen  

I den aktuella studien användes både Bodpod och hudvecksmätning som är två-

komponentmodeller och beräknar kroppssammansättningen avseende FM samt FFM. Dessa 

mätmetoder tar dock inte hänsyn till att FFM är en heterogen massa bestående av vatten, 

proteiner och mineraler som kan innebära variationer för samma individ, bland annat 

beroende på aktuell vätskebalans. För att öka tillförlitligheten kan multi-komponentmetod 

tillämpas, då flera modeller kombineras med varierande grad av komponentprecision. Dock 

kräver detta inte enbart mer resurser för tid och utrustning men även ökad kompetens hos 

testledaren som ska analysera datamaterialet (Poortvliet et al., 2001).  

 

Indirekt respiratorisk kalorimetri  

Indirekt respiratorisk kalorimetri är standardmetoden för kliniskt bruk vid mätning av 

energiomsättningen. I syfte att eliminera faktorer som kan ge eventuella felvärden är det av 

stor vikt att maskinen kalibreras och valideras inför varje undersökning (Haugen, Chan & Li, 

2007). För att få ett rättvist mätvärde för RQ BMR, vilket är ett mått på substratutnyttjande 

under fasta, ska barnen ha fastat inför undersökningen sedan föregående kväll. Det förutsätter 

att barnen och vårdnadshavarna har förstått instruktionerna och inte avbrutit fastan då det kan 

resultera i ett högre RQ-värde och därmed felaktigt indikera på en större kolhydratförbrukning 

i vila (Ellis et al., 2010).  
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OGTT och Matsuda Index  

Det finns svårigheter med att beräkna insulinkänslighet på ett tillförlitligt sätt. Detta på grund 

av att insulin är känsligt för hemolys som medför frisättning av ett insulinnedbrytande enzym 

(IDE), och kan därmed orsaka felaktiga resultat vid mätningarna under OGTT. Även 

beräkning av insulinkänslighet med Matsuda index kommer då att påverkas av de 

hemolyserade proverna (Chevenne, Letailleur, Trivin & Porquet, 1998). 

 

Trots de svagheter som beskrivs avseende den aktuella studiens metod har undersökningarna 

genomförts med validerade mätmetoder, som utförs enligt rutin av legitimerad personal på 

enheten för klinisk nutrition och metabolism på ett universitetssjukhus i Mellansverige. 

Därför antas studien ändå ha tillförlitliga resultat vilka kan bidra till att förbättra vården och 

omhändertagandet av barn med övervikt och fetma. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Studier på barn kan ur ett etiskt perspektiv vara problematiskt (Polit & Beck, 2012), men då 

den aktuella studien var en retrospektiv journalgranskningsstudie och ingen intervention 

utfördes, ansågs studien sakna etiskt dilemma. Studien bedömdes även vara del av ett 

kvalitetsförbättringsarbete och ansågs därför inte behöva granskas av en forskningsetisk 

kommitté. Vårdnadshavare till samtliga deltagare i studien hade lämnat ett skriftligt samtycke 

för deltagande i forskningssyfte (bilaga 1), vilket är ett krav vid studier på barn under 18 år 

(SFS, 2003:460). Vid datainsamling kodades och avidentifierades samtliga personuppgifter 

innan datamaterialet infogades i ett lösenordsskyddat exceldokument. Kodlistan lämnades 

kvar på enheten för klinisk nutrition och metabolism. Efter att datamaterialet hade analyserats 

raderades excelfilen. Detta utfördes i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 

 

Omvårdnadsteoretisk förankring 

Omvårdnadsteoretikern Orem menar att sjuksköterskan ska ha en bistående och stödjande roll 

avseende patientens egenvårdsbehov. Sjuksköterskan bör hjälpa barnen identifiera 

egenvårdsbehov, genom till exempel undersökningar och anpassad undervisning för att aktivt 

främja hälsa och förebygga de hälsorisker som övervikt och fetma medför (Orem, 2001). I 

den aktuella studien fick deltagarna undergå undersökningar som mätte specifika parametrar 

som krävde kunnig och erfaren vårdpersonal samt resurser i form av mätinstrument att 

genomföra. Detta utfördes i syfte att ge en mer djupgående och mer detaljerad bild av barnens 

individuella behov. Genom ökad kunskap om skillnader avseende kroppssammansättning, 
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energiomsättning, substratutnyttjande och insulinkänslighet i förhållande till kön samt 

övervikt och fetma är förhoppningen att resultaten ska kunna bidra till en mer 

individsanpassad vård.  

 

 

Behov av vidare forskning 

Att använda indirekt respiratorisk kalorimetri i samband med OGTT är en förhållandevis unik 

metod och används vanligen inte som rutin. Att undersöka RQ i förhållande till glukos- och 

insulinvärdena kan ge en mer nyanserad bild av hur substratutnyttjandet och 

energiomsättningen fungerar för den enskilde patienten. Den indirekta respiratoriska 

kalorimetrin kan därmed vara ett bra komplement vid OGTT, däremot behövs vidare 

forskning avseende denna kombinationsmetod och även avseende sambandet mellan RQ, 

glukos- och insulinomsättningen samt energiförbrukningen. 

Slutsats 

Studien visade att det fanns större skillnader i kroppssammansättning, energiomsättning, 

substratutnyttjande och insulinkänslighet utifrån kategorisering i BMI inom respektive kön än 

mellan könen. Det kunde påvisas en signifikant skillnad mellan de med övervikt och fetma 

gällande flera resultat, med hänsyn till urvalets storlek krävs det dock fler och större studier 

för att uppnå generaliserbarhet.  

 

Förhoppningen med den aktuella studien var att bidra till det nuvarande kunskapsläget om hur 

kroppssammansättning, energiomsättning, substratutnyttjande och insulinkänslighet ser ut hos 

barn med övervikt och fetma i syfte att identifiera det specifika omvårdnadsbehovet hos dessa 

individer. Det främjar inte bara den personcentrerade omvårdnaden (Socialstyrelsen, i.d.), det 

verkar även för att den omvårdnad som bedrivs överensstämmer med vetenskap och beprövad 

erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005).  
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BILAGA 2 

 

Tabell 1. Kroppssammansättning hos flickor och pojkar (medelvärde ± standardavvikelse) 

* signifikant om p=<0,05 
a
 Mätning via Bodpod (n=25) och hudvecksmått (n=1) 

b 
Mätning via Bodpod (n=26) och hudvecksmått (n=3) 

 

Tabell 2. Energiomsättning (kcal/kg, kcal/min,kcal/dygn) hos pojkar och flickor vid 0, 30, 

60,90 och 120 minuter vid indirekt respiratorisk kalorimetri under OGTT (medelvärde ± 

standardavvikelse.) 

 Flickor (n=26) Pojkar (n=29) T-värde P-värde* 

Kcal/kg + 0 22,71 ± 2,26 23,64 ± 2,44 -1,456 0,15 

Kcal/kg + 30 23,80 ± 2,75 24,35 ± 2,70 -0,753 0,46 

Kcal/kg + 60 23,52 ± 2,70 23,96 ± 2,55 -0,633 0,54 

Kcal/kg + 90 23,46 ± 2,53 23,72 ± 2,43 -0,381 0,71 

Kcal/kg + 120 23,12 ± 2,26 23,76 ± 2,5 -0,987 0,33 

Kcal/min + 0 1,22 ± 0,22 1, 38 ± 0,22 -2,694 0,01 

Kcal/min + 30 1,28 ± 0,22 1,42 ± 0,20 -2,451 0,02 

Kcal/min + 60 1,26 ± 0,22 1,40 ± 0,22 -2,372 0,02 

Kcal/min + 90 1,25 ± 0,19 1,39 ± 0,25 -2,300 0,02 

Kcal/min + 120 1,24 ± 0,21 1,39 ± 0,24 -2,524 0,01 

Kcal/dygn + 0 1 757,92 ± 319,75 1 979,52 ± 309,75 -2,609 0,01 

Kcal/dygn + 30 1 841,31 ± 329,10 2 043,93 ± 294,10 -2,412 0,02 

Kcal/dygn + 60 1 816,10 ± 317,94 2 024,48 ± 230,80 -2,416 0,02 

Kcal/dygn + 90 1 815,10 ± 292,70 2 004,93 ± 356,26 -2,144 0,04 

Kcal/dygn + 120 1 781,35 ± 296,42 2 000,72 ± 343,10 -2,523 0,01 

* signifikant om p=<0,05 

 

Tabell 3. Respiratorisk kvot (RQ) hos pojkar och flickor vid 0, 30, 60, 90 och 120 minuter vid 

indirekt respiratorisk kalorimetri under OGTT (medelvärde ± standardavvikelse) 

 Flickor (n=26) Pojkar (n=29) T-värde P-värde* 

RQ + 0  0,90 ± 0,65 0,89 ± 0,05 0,660 0,51 

RQ + 30 0,89 ± 0,05 0,90 ± 0,05 -0,682 0,50 

RQ + 60 0,97 ± 0,59 0,97 ± 0,07 0,085 0,94 

RQ + 90 0,98 ± 0,63 0,97 ± 0,06 0,775 0,44 

RQ + 120 0,97 ± 0,49 0,96 ± 0,06 0,548 0,59 

* signifikant om p=<0,05 

 Flickor (n=26)
a 

Pojkar (n=29)
b 

T-värde P-värde* 

FM (kg) 34,89 ± 9,12 37,49 ± 12,32 -0,883 0,38 

FFM (kg) 42,91 ± 7,69 47,31 ± 11,97 -1,601 0,12 

FM % 44,53 ± 5,61 44,28 ± 7,38 0,139 0,89 

FFM % 55,46 ± 5,60 55,82 ± 7,56 -0,200 0,84 
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Tabell 4. P-glukos (mmol/L) hos flickor och pojkar vid 0, 30, 60, 90 och 120 minuter under 

OGTT (medelvärde ± standardavvikelse) 

 Flickor (n=26) Pojkar (n=29) T-värde P-värde* 

P-glukos + 0 5,5 ± 0,50 5,6 ± 0,36 -0,737 0,46 

P-glukos + 30 8,6 ± 1,49 8,3 ± 1,16 0,954 0,35 

P-glukos + 60 8,4 ± 1,84 7,4 ± 1,64 2,545 0,14 

P-glukos + 90 7,6 ± 1,59 7,4 ± 0,90 0,790 0,43 

P-glukos + 120 7,8 ± 1,44 7,1 ± 0,89 2,010 0,05 

* signifikant om p=<0,05 

 

Tabell 5. S-insulin (µU/ml) hos flickor och pojkar vid 0, 30, 60, 90 och 120 minuter under 

OGTT (medelvärde ± standardavvikelse) 

 Flickor (n=26) Pojkar (n=29) T-värde P-värde* 

S-insulin + 0 33,9 ± 29,6 21,8 ± 12,3 2,015 0,49 

S-insulin + 30 213,1 ± 143,9 153,5 ± 71,4 1,978 0,05 

S-insulin + 60 209,5 ± 214,1 126,1 ± 104,4 1,867 0,07 

S-insulin + 90 189,3 ± 207,5 114,3 ± 70,9 1,833 0,07 

S-insulin + 120 197,9 ± 157,1 122,0 ± 95,3 2,192 0,03 

* signifikant om p=<0,05 

 

Tabell 6. Insulinkänslighet enligt Matsuda index hos flickor och pojkar (medelvärde ± 

standardavvikelse) 

* signifikant om p=<0,05 

 

Tabell 7. Kroppsammansättning hos flickor med övervikt och fetma (medianvärde). 

 Flickor (n=10)
a 

BMI 25,0-29,9 

Flickor (n=16)
b 

BMI >29,9 

U-värde P-värde* 

FM (kg) 28,20 39,40 16,0 0,00 

FFM (kg) 36,56 44,79 33,0 0,01 

FM % 43,20 47,15 47,5 0,09 

FFM % 56,80 52,85 48,0 0,10 

* signifikant om p=<0,05 
a
 Mätning via Bodpod (n=10)  

b 
Mätning via Bodpod (n=15) och hudvecksmått (n=1) 

 

 

 Flickor (n=26) Pojkar (n=29) T-värde P-värde* 

Matsuda index 2,23 ± 1,82 2,58 ± 1,32 -0,838 0,41 
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Tabell 8. Kroppssammansättning hos pojkar med övervikt och fetma (median).  

 Pojkar (n=11)
a 

BMI 25,0-29,9 

Pojkar (n=16)
b 

BMI >29,9 

U-värde P-värde* 

FM (kg) 29,10 44,46 29,0 0,00 

FFM (kg) 36,30 51,55 16,0 0,00 

FM % 42,40 47,25 81,0 0,42 

FFM % 57,60 52,75 82,0 0,45 

* signifikant om p=<0,05 
a
 Mätning via Bodpod (n=11) 

b 
Mätning via Bodpod (n=13) och hudvecksmått (n=3) 

 

Tabell 9. Energiomsättning (kcal/kg, kcal/min,kcal/dygn) hos flickor med övervikt och fetma 

vid indirekt respiratorisk kalorimetri under OGTT (median). 

 Flickor (n=10) 

BMI 25,0-29,9 

Flickor (n=16) 

BMI >29,9 

U-värde P-värde* 

Kcal/kg + 0 23,09 22,18 66,0 0,46 

Kcal/kg + 30 24,64 24,64 49,0 0,10 

Kcal/kg + 60 24,01 24,01 44,0 0,06 

Kcal/kg + 90 24,01 22,86 42,0 0,05 

Kcal/kg + 120 23,67 22,95 60,0 0,29 

Kcal/min + 0 1,08 1,35 25,0 0,00 

Kcal/min + 30 1,12 1,33 33,0 0,13 

Kcal/min +60 1,15 1,33 36,0 0,02 

Kcal/min + 90 1,15 1,31 29,0 0,01 

Kcal/min + 120 1,11 1,28 28,0 0,01 

Kcal/dygn + 0 1 545,00 1 946,50 25,0 0,00 

Kcal/dygn + 30 1 610,50 1 918,00 34,0 0,02 

Kcal/dygn + 60 1 657,00 1 909,50 37,0 0,02 

Kcal/dygn + 90 1 643,00 1 883,00 33,0 0,01 

Kcal/dygn + 120 1 598,00 1 837,00 28,0 0,01 

* signifikant om p <0,05 
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Tabell 10. Energiomsättning (kcal/kg, kcal/min, kcal/dygn) hos pojkar med övervikt och fetma 

vid 0, 30, 60, 90 och 120 minuter vid indirekt respiratorisk kalorimetri under OGTT (median). 

* signifikant om p=<0,05 

 

Tabell 11. Respiratorisk kvot (RQ) hos flickor med övervikt och fetma vid 0, 30, 60, 90, 120 

minuter vid indirekt respiratorisk kalorimetri under OGTT (median). 

 Flickor (n=10) 

BMI 25,0-29,9 

Flickor (n=16) 

BMI >29,9 

U-värde P-värde* 

RQ + 0 0,90 0,89 79,5 0,98 

RQ + 30 0,90 0,88 70,0 0,60 

RQ + 60 0,98 0,98 79,5 0,98 

RQ + 90 0,97 1,00 72,0 0,67 

RQ + 120 0,96 0,97 78,0 0,92 

* signifikant om p=<0,05 

 

Tabell 12. Respiratorisk kvot (RQ) hos pojkar med övervikt och fetma vid 0, 30, 60, 90 och 

120 minuter vid indirekt respiratorisk kalorimetri under OGTT (median). 

 Pojkar (n=11) 

BMI 25,0-29,9 

Pojkar (n=16) 

BMI >29,9 

U-värde P-värde* 

RQ + 0 0,90 0,88 78,5 0,36 

RQ + 30 0,89 0,88 88,0 0,62 

RQ + 60 0,96 0,97 89,5 0,67 

RQ + 90 0,96 0,98 99,0 1,00 

RQ + 120 0,97 0,94 70,0 0,19 

* signifikant om p=<0,05 

 

 Pojkar (n=11) 

BMI 25,0-29,9 

Pojkar (n=16) 

BMI >29,9 

U-värde P-värde* 

Kcal/kg + 0 26,11 22,52 14,0 0,00 

Kcal/kg + 30 26,00 23,23 5,0 0,00 

Kcal/kg +60 25,43 23,14 21,0 0,00 

Kcal/kg + 90 24,95 22,83 36,0 0,01 

Kcal/kg + 120 25,66 22,74 24,0 0,00 

Kcal/min + 0 1,23 1,48 22,5 0,00 

Kcal/min + 30 1,28 1,56 24,5 0,00 

Kcal/min + 60 1,18 1,53 13,5 0,00 

Kcal/min + 90 1,17 1,52 20,0 0,00 

Kcal/min + 120 1,19 1,59 23,0 0,00 

Kcal/dygn + 0 1 766,00 2 132,50 23,0 0,00 

Kcal/dygn + 30 1 849,00 2 248,50 25,0 0,00 

Kcal/dygn + 60 1 698,00 2 237,50 13,0 0,00 

Kcal/dygn + 90 1 678,00 2 202,50 19,0 0,00 

Kcal/dygn + 120 1 716,00 2 279,50 22,0 0,00 
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Tabell 13. P-glukos (mmol/L) hos flickor med övervikt och fetma vid 0, 30, 60, 90 och 120 

minuter under OGTT (median).  

* signifikant om p=<0,05 

 

Tabell 14. P-glukos (mmol/L) hos pojkar med övervikt och fetma under 0, 30, 60, 90 och 120 

minuter under OGTT.  

* signifikant om p=<0,05 

 

Tabell 15. S-insulin (µU/ml) vid 0, 30, 60, 90 och 120 minuter under OGTT hos flickor med 

övervikt och fetma (median). 

* signifikant om p=<0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flickor (n=10) 

BMI 25,0-29,9 

Flickor (n=16) 

BMI >29,9 

U-värde P-värde* 

P-glukos + 0 5,4 5,6 53,5 0,16 

P-glukos + 30 7,8 8,8 46,5 0,77 

P-glukos + 60 7,5 8,0 57,0 0,23 

P-glukos + 90 6,8 8,0 49,0 0,10 

P-glukos + 120 6,85 8,1 45,0 0,07 

 Pojkar (n=11) 

BMI 25,0-29,9 

Pojkar (n=16) 

BMI >29,9 

U-värde P-värde* 

P-glukos + 0 5,6 5,6 85,0 0,53 

P-glukos + 30 8,2 8,4 92,5 0,77 

P-glukos +60 7,1 7,5 48,5 0,02 

P-glukos + 90 6,8 7,8 74,0 0,26 

P-glukos + 120 7,1 7,4 67,0 0,15 

 Flickor (n=10) 

BMI 25,0-29,9 

Flickor (n=16) 

BMI >29,9 

U-värde P-värde* 

S-insulin + 0 13,6 30.0 38,0 0,03 

S-insulin + 30 121,0 244,5 40,0 0,04 

S-insulin + 60 71,0 171,0 39,5 0,03 

S-insulin + 90 65,5 160,0 37,0 0,02 

S-insulin + 120 78,5 224,0 22,0 0,00 
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Tabell 16. S-insulin (µU/ml) hos pojkar med övervikt och fetma under 0, 30, 60, 90 och 120 

minuter under OGTT (median.) 

 Pojkar (n=11) 

BMI 25,0-29,9 

Pojkar (n=16) 

BMI >29,9 

U-värde P-värde* 

S-insulin + 0 13,9 22,0 44,5 0,01 

S-insulin + 30 129,0 156,0 74,0 0,26 

S-insulin + 60 57,0 139,0 27,0 0,00 

S-insulin + 90 68,0 128,5 48,0 0,02 

S-insulin + 120 79,0 125,5 62,5 0,10 

* signifikant om p=<0,05 

 

Tabell 17. Insulinkänslighet enligt Matsuda index hos flickor med övervikt och fetma 

(median).  

 Flickor (n=10) 

BMI 25,0-29,9 

Flickor (n=16) 

BMI >29,9 

U-värde P-värde 

Matsuda index 2,92 1,28 32,0 0,01 

* signifikant om p=<0,05 

 

Tabell 18. Insulinkänslighet enligt Matsuda index hos pojkar med övervikt och fetma 

(median). 

* signifikant om p=<0,05 

 

 Pojkar (n=11) 

BMI 25,0-29,9 

Pojkar (n=18) 

BMI >29,9 

U-värde P-värde* 

Matsuda index 3,20 1,78 36,0 0,01 


