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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Normal sömn är viktigt för en rad olika faktorer, bland annat för cellförnyelse och 

hormonreglering. Förekomsten av övervikt hos barn (Iso-BMI ≥25) och fetma hos barn (Iso-

BMI ≥30) ökar i samhället. Övervikt och fetma ger sämre sömnkvalitét. Då sömn är en del av 

sjuksköterskans omvårdnadsansvar är det eventuella problemet med sömnbrist vid 

övervikt/fetma viktigt att belysa. 

Syfte: Syftet med denna studie var att se om det finns samband mellan bukfetma och 

sömnduration hos barn mellan 7-13 år inom Uppsala län och jämföra detta mellan flickor och 

pojkar. 

Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie där materialet har samlats in genom enkäter som varje 

deltagare besvarat tillsammans med föräldrarna. Enkäterna besvarades i samband med 

nybesök till Överviktsenheten Barn och ungdom på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Deltagarna bestod av 27 flickor och 22 pojkar. 

Resultat: Resultatet visade att det inte finns en statistisk signifikant skillnad mellan flickor 

och pojkars sömnduration under vardagar eller helgdagar. Ett statistisk signifikant samband 

påvisades mellan stort bukomfång och kort sömnduration under vardagar för samtliga 

deltagare. Liknande samband kunde inte ses för sömnduration under helgdagar och 

bukomfång eller mellan sömnduration och bukhöjd. 

Slutsats: Det finns ett samband mellan stort bukomfång och kort sömnduration för barn 

mellan 7-13 år. Mer omfattande studier kring detta krävs för att resultatet ska kunna 

generaliseras över en stor grupp människor och för att kunna förstå varför resultatet blev som 

det blev. Inga statistiskt signifikanta skillnader mellan flickor och pojkars sömnduration 

kunde ses i arbetet och inte heller några samband mellan sömnduration och bukhöjd. 

Nyckelord: barn, övervikt, bukomfång, iso-BMI, sömnduration. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: Normal sleep is important for several different reasons, among others for the 

regeneration of cells and hormone regulation. The prevalence of overweight children (Iso-

BMI ≥25) and obese children (Iso-BMI ≥30) has increased in society. Being overweight or 

obese can lead to poor sleep quality. As sleep is part of the responsibility of nurses, it is 

important to highlight the possible problems that result with a lack of sleep due to being 

overweight or obese.  

Objective: The aim of this study was to determine whether there is a correlation between 

being overweight/obese and sleep duration in children aged 7-13 years in the Uppsala region 

and compare the results between genders. 

Method: A quantitative cross-section study in which the material has been collected with 

questionnaires that every participant and their parents have answered. The questionnaires 

were answered for a first time visit at the Overweight unit for children and youths at Uppsala 

University Hospital. The participants consisted of 27 girls and 22 boys. 

Results: The results showed that there is no statistical significant difference between girls and 

boys sleep duration at weekdays or weekends. There is a statistical significant correlation 

between a large abdominal size and short sleep duration in weekdays. The same correlation 

could not been seen between abdominal size and sleep duration during weekends nor between 

abdominal height and sleep duration. 

Conclusion: There is a correlation between a large abdominal size and short sleep duration in 

children aged 7-13 years. More embraced studies are needed to put the results over a large 

group of people and to find out why the result showed what it showed. No statistical 

significant differences were evident between girls and boys sleep duration or between sleep 

duration and abdominal height. 

Keywords: children, overweight, abdominal size, iso-BMI, sleep duration. 
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1. BAKGRUND 

Enligt Förenta Nationernas barnkonvention (1989) räknas alla människor under 18 år som 

barn och kommer därmed i denna studie kallas barn. 

1.1. Normal sömn och sömnbrist 

Människan sover i genomsnitt en tredjedel av sitt liv och det är den viktigaste källan för 

återhämtning. Vuxna människor behöver ca 7-8 timmars sömn per natt. Barn och tonåringar 

behöver mer sömn än vuxna, i genomsnitt 9-11 timmar per natt i åldern 6-12 år. Anledningen 

till att barn har ett större sömnbehov än vuxna är deras snabba tillväxt som kräver energi. 

Hjärnan utvecklas också snabbare än hos vuxna (Ulfberg, 2010). 

Under sömnen byggs energi upp och immunförsvaret stärks. Inlärningsförmågan ökar. 

Hormoner både bildas och bryts ner. Tillväxthormonet GH bildas och stresshormonerna 

kortisol och adrenalin minskar till exempel. Cellförnyelsen är som mest aktiv under sömnen. 

Normal sömn innebär att man kan somna inom 30 minuter, sömnen är lugn och ostörd, man 

vaknar pigg och utsövd och är sedan pigg dagtid (Hillman, 2012). 

Sömnbrist leder på kort sikt bland annat till ökad nedstämdhet, irritabilitet, energilöshet, ökad 

stresskänslighet och koncentrations- och minnessvårigheter. Värk som redan finns i kroppen 

kan förvärras av för kort sömn. På lång sikt kan sömnbrist ge ökade blodfetter vilket kan leda 

till både diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar även 

på grund av att långvarig sömnbrist ger förhöjda nivåer av stresshormoner i kroppen. Risken 

att drabbas av övervikt ökar också vid dålig sömn då det sker en rubbning i hormonerna grelin 

och leptin. Grelin, som är ett hormon som ger hungerkänsla, ökar vid långvarig sömnbrist och 

leptin, som är ett hormon som ger mättnadskänsla, minskar. Effekten ger ökad aptit och sug 

efter kaloririk mat (Hillman, 2012). 

Sömnproblem, och framför allt insomni, kan vara symtom på psykisk ohälsa som oro, ångest 

och depression. Debutåldern för depression har sjunkit i Sverige och allt fler barn och 

ungdomar är drabbade (Mallon, 2010). I en kvantitativ tvärsnittsstudie som genomfördes 2009 

i Nederländerna kunde man se samband mellan ett högt BMI och depression. 43 personer 

mellan 18-90 år deltog i studien som genomfördes med hjälp av enkäter och intervjuer. 

Resultatet visade att de deltagare som var underviktiga, överviktiga eller led av fetma hade 

fler symtom på depression än de normalviktiga deltagarna (M de Wit, Van Straten, Van 

Herten, WJH Penninx & Cuijpers, 2009).  
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Även medicinska sjukdomar som t.ex. infektioner kan leda till sömnbrist. Övervikt/fetma kan 

ge sömnapné och snarkningar vilket försämrar sömnkvalitén. Sociala faktorer har också en 

påverkan på sömnen. Datorer, tv-apparater och höga ljud är exempel på faktorer som kan 

störa sömnen (Smedje, 2010). 

I en studie som gjordes år 2014 har man påvisat samband mellan användandet av datorer och 

andra skärmar med blått ljus och dålig sömn. 12 vuxna friska personer deltog i studien där de 

i fem nätter fick läsa från en surfplatta precis innan sänggåendet och i fem nätter istället läsa 

en pappersbok innan det var dags att somna. Blodprov från deltagarna jämfördes och de 

visade att frisättningen av melatonin minskade av det blå ljuset från surfplattan. Melatonin är 

ett hormon som hjälper människan att bli trött och somna. Deltagarna fick sämre sömnkvalitet 

och kände sig tröttare dagen efter de kvällar de läst från en surfplatta istället för pappersbok 

(Chang, Aeschbach, Duffy & Czeisler, 2014).  

I en litteraturöversikt av Liu, Zhang och Li (2012) gick man igenom den forskning som fanns 

på ämnet ”samband mellan sömnduration och övervikt hos barn” mellan åren 2006-2011 och 

sammanställde detta. 25 artiklar analyserades och det framkom ett starkt samband mellan 

övervikt hos barn och en för kort nattsömn. En tillräcklig sömnduration hos barn kan vara en 

viktig faktor för att förhindra barnfetma. Sjuksköterskans roll i detta arbete är att informera 

och undervisa barn och deras föräldrar gällande en tillräckligt lång nattsömn.   

Det är inte bara hos barn man kan dra ett samband mellan övervikt/fetma och låg 

sömnduration. En studie som visar detsamma för vuxna är en kvantitativ studie från USA där 

13742 deltagare mellan 20-39 år deltog. Man jämförde deltagarnas sömnduration med deras 

BMI och bukomfång och såg att de som sov minst hade högre BMI och större bukomfång 

(Ford, Li, Wheaton, Chapman, Perry & Croft, 2014).  

1.2. Övervikt och fetma 

Under de senaste 25 åren har förekomsten av barn med övervikt ökat stort i Sverige och i 

Världen. WHO klassar övervikt som en riskfaktor för sjukdom och fetma som en sjukdom. 

Övervikt och fetma ökar risken för att drabbas av högt blodtryck, diabetes typ 2 och hjärt- och 

kärlsjukdomar. Risken för att få artros, hormonrubbningar och vissa typer av cancer ökar 

också (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2009).  

BMI (body mass index) är en mätmetod som går ut på att jämföra kroppsvikten med längden. 

BMI räknar man ut genom att dela kroppsvikten i kilo med längden i kvadrat räknat i meter. 
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Om kvoten blir över 25 kg/m2 är personen överviktig och en kvot över 30 kg/m2 innebär att 

personen lider av fetma. BMI kan inte användas på barn under 18 år eftersom svaret inte blir 

tillförlitligt då variationer i kroppssammansättningen förekommer på grund av barnets olika 

tillväxtfaser. Därför använder man mätmetoden iso-BMI på barn under 18 år. Iso-BMI tar 

förutom vikt och längd också hänsyn till barnets ålder och kön. Ett iso-BMI som motsvarar 25 

eller större i vanlig BMI-skala räknas som övervikt och ett som motsvarar 30 eller större i 

vanlig BMI-skala räknas som fetma (Magnusson & Ljungkrona-Falk, 2013). 

Då BMI eller iso-BMI inte alltid är tillförlitligt eftersom måttet inte tar hänsyn till 

muskelmassa och kroppssammansättning har en studie gjorts där man testat om endast 

midjemåttet kan användas som mätmetod för att identifiera övervikt och fetma. Totalt 1918 

kvinnor och män mellan 25-74 år deltog i studien och man kom fram till att ökat midjemått 

visade samband med ökat BMI. Högt midjemått är alltså en indikator på övervikt/fetma 

(Lean, Han & Morrison, 1995). 

För att bestämma vilka midjemått som ska gälla som referensmått för barn gjordes en studie 

som publicerades år 2014 och som baserades på IDEFICS insamlade data. IDEFICS är en 

studie som samlat in data på barn från åtta olika länder i Europa mellan 2006-2012. I den 

studie som publicerades 2014 deltog 18745 barn i åldrarna 2-11 år. De deltagande barnen var 

normalviktiga enligt BMI och baserat på deras midjemått kunde man utforma standardmått 

för olika åldrar och kön (Nagyl et al., 2014). 

En kvantitativ studie som visar att övervikt och fetma hos barn ökar gjordes i Sverige 2004. 

Man jämförde BMI hos 4125 10-åringar 1984 med BMI hos 6311 stycken 10-åringar år 2000. 

I den senare gruppen var 18 % överviktiga och 2.9 % led av fetma. Det är dubbelt så många 

överviktiga barn och fyra gånger så många barn med fetma jämfört med år 1984 (Mårild et 

al., 2004). I USA gjordes en liknande studie år 2001, där man liksom den svenska studien 

tittat på om antal barn med övervikt och fetma ökar eller inte. BMI togs på 8270 barn i åldern 

4-12 år mellan åren 1986-1998. Signifikanta skillnader i BMI kunde ses där antal överviktiga 

och feta barn ökade med åren (Strauss & Pollack, 2001). 

Den direkta orsaken till övervikt och fetma är att energiintaget är större än 

energiförbrukningen. Energiintaget är de kalorier man får i sig via mat och 

energiförbrukningen är de kalorier man gör sig av med genom sin grundförbränning, 

vardagsaktivitet, fysiska träning, och för barn även tillväxt som ger ökad energiförbrukning. 
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När energiintaget är större än vad barnet gör av med blir energiöverskottet fettmassa 

(Magnusson & Ljungkrona-Falk, 2013).  

I en studie från Australien har man tittat på föräldrars inverkan på barns aktivitet och tv-

tittande. Föräldrar till 3986 barn deltog i studien och barnens ålder varierade från 

förskoleålder till gymnasieålder. Resultatet visade att föräldrars inkomst och var de bodde 

styrde hur mycket tid barnen spenderade på organiserad aktivitet (till exempel träna en sport). 

Barn till föräldrar som engagerade sig lite eller inte alls i deras fritid tenderade att titta mer på 

tv än andra barn. Föräldrars engagemang och ställning styr alltså barns beteende (Smith, 

Grunseit, Hardy, King, Wolfenden & Milat, 2010). 

1.3. Skillnader mellan flickor och pojkar 

Studier har visat att det finns skillnader mellan flickor och pojkar i skolåldern exempelvis vad 

gäller mental mognad och tid spenderad på fysisk aktivitet. I en studie från Schweiz 2015 såg 

man att flickor generellt rör på sig mindre är pojkar, både i skolmiljö och hemma. Genom att 

låta 119 barn i åldrarna 11-14 år ha på sig en GPS i en veckas tid kunde man kartlägga hur 

mycket tid som spenderades på rörelse. Anledningar till att flickor rör på sig mindre kan till 

exempel vara tidigare mognad som ger andra intressen än lek och mindre uppmuntran än 

pojkar till att vara med på vissa lekar och spela bollsporter (Bürgi, Tomatis, Murer & De 

Bruin, 2015).  

En annan studie som visar att pojkar rör på sig mer än flickor är från 2012 och gjord i flera 

olika länder i Europa. 686 barn mellan 10-12 år deltog varav 53 % var flickor och man ville 

titta på hur mycket tid barnen spenderade stillasittande och hur mycket tid de var fysiskt 

aktiva genom en accelerometer som varje deltagare fick bära. Resultatet visade att pojkar 

spenderade signifikant mer tid till fysisk aktivitet och mindre tid stillasittande än flickor 

(Verloigne et al., 2012).  

År 2013 gjordes en studie i USA där man ville se om effektiviteten i informationsbearbetning 

skiljde sig mellan olika åldrar och kön. 306 friska elever i åldrarna 13-15 år deltog, varav 50.3 

% var pojkar. Deltagarna fick ett skriftligt prov med olika uppgifter att slutföra under 50 

minuter. Resultatet visade att utvecklingen var stor mellan 13 och 15 år och att flickor fick 

signifikant högre poäng än pojkarna. Bland de bäst presterande eleverna var det nästan enbart 

flickor och bland de sämst presterande, pojkar. Detta bekräftar tidigare studier som visar att 

flickor presterar bättre än pojkar i skolan och att de mognar i en tidigare ålder (Dekker, 

Krabbendam, Aben, Groot & Jolles, 2013).  
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Över 8000 barn mellan 6-7 år deltog i en japansk studie där man ville se om övervikt påverkar 

sömnduration och om det finns några könsskillnader. Man kom fram till att barn med ett högt 

BMI sov kortare tid än barn med normalt BMI. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan 

könen (Sekine et al., 2002). 

1.4. Sjuksköterskans roll  

Enligt Socialstyrelsen har alla patienter rätt att bemötas med respekt. Patienten har också rätt 

att bestämma själv över sin vård och vara delaktig i den. Sjukvårdspersonalens uppgift är 

bland annat att ge individuellt anpassad information, erbjuda behandlingsalternativ och en 

individuell plan. När det gäller barn har vårdnadshavare rätt att bestämma över barnet vad 

gäller beslut om personliga angelägenheter, till exempel hälso- och sjukvård, så länge barnet 

inte utsätts för kränkande behandling. Med ökad ålder och mognad bör också mer 

självbestämmanderätt ges till barnet, även om vårdnadshavare är de yttersta beslutsfattarna 

(Socialstyrelsen, 2015). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) säger att hälso- och 

sjukvården ska bygga på respekt för patientens integritet och självbestämmande, detta gäller 

även för barn. 

År 2007 publicerades en kvalitativ studie från Storbritannien där ämnet kring 

sjukvårdspersonalens roll i mötet med barn som lider av fetma togs upp. 12 personer 

intervjuades, varav sex personer var sjuksköterskor. Enligt sjuksköterskorna är det deras 

uppgift att lyfta problemet med barnets fetma och försöka hitta lösningar men att själva 

problemet med fetman är ett familje- och samhällsproblem. För lite tid och resurser försvårar 

arbetet med dessa barn. Vissa sjuksköterskor belyste osäkerhet som ett stort problem i mötet 

med dessa patienter. De visste inte alltid hur de skulle ta upp ett så känsligt ämne eller vilka 

råd som skulle ges. Många etiska dilemman kan uppstå, till exempel att barn känner sig 

kränkta och att föräldrar känner att deras uppfostran ifrågasätts (Walker, Strong, Atchinoson, 

Saunders & Abbott, 2007).  

1.5. Teoretisk utgångspunkt 

Dorothea Orems teori om egenvård har används som teoretisk utgångspunkt till detta arbete 

eftersom både övervikt/fetma och sömnproblem till största del självbehandlas av personen 

som lider av problemen. Sjukvården kan ge kunskap och råd men det är upp till patienten att 

följa råden. Teorin handlar om sjukvårdens roll i att stötta och hjälpa patienter med att vara 

självständig i sin egenvård. Orem har delat in teorin i tre olika grupper ”teorin om egenvård”, 
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”teorin om egenvårdsbrist” och ”teorin om omvårdnadssystem”. Tillsammans bildar dessa en 

generell teori om omvårdnad (Orem, 2001). 

”Teorin om egenvård” består av de tre begreppen egenvård, egenvårdsbehov och 

egenvårdskrav. Egenvård är aktiviteter en individ själv tar initiativ till, och utför, för att nå en 

bättre hälsa och välbefinnande för sin egen skull. Egenvårdsbehov innefattar alla behov en 

person måste få tillgodosedda för att behålla sin mänskliga funktion och utvecklas som 

individ. Exempel på behov som måste bli tillgodosedda för överlevnad är andning, 

näringsintag, elimination, sociala kontakter, vila och sömn. För att förstå sina egenvårdsbehov 

och kunna utföra egenvården på ett så bra sätt som möjligt, måste personen ha kunskap, 

motivation och mentala och praktiska färdigheter. Detta utvecklas normalt sett i vardagslivet, 

från tidig barnålder, vid utförandet av egenvård. Egenvårdskrav är de egenvårdsaktiviteter 

som måste utföras av en person för att fylla alla universella och utvecklingsmässiga behov. Då 

tittar man på behov av egenvård och de faktorer som kan påverka hur dessa kan eller inte kan 

utföras. Ålder och bristande levnadsförhållande är exempel på faktorer som kan påverka 

utförandet av egenvårdsbehov negativt (Orem, 2001). 

”Teorin om egenvårdsbrist” är uppdelad i begreppen egenvårdskapacitet och 

egenvårdsbegränsning. Egenvårdskapacitet är helt enkelt den kapacitet till egenvård som en 

människa har. Det har att göra med ålder, hälsotillstånd, kunskap, utbildning, livserfarenhet, 

kulturmönster och resurser. Vid ett hälsoproblem är dessa aspekter inte alltid lika självklara 

som för en helt frisk person. De som lider av ohälsa eller sjukdom måste söka adekvat hjälp 

för sin ohälsa och inse att den kan ställa till bekymmer vad gäller egenvårdskapaciteten. Vid 

vissa fall av ohälsa måste man också lära sig att inse sina begränsningar i vissa aktiviteter och 

lära sig leva med detta. Livsstilsförändringar är ibland nödvändiga för att uppnå en bättre 

egenvårdskapacitet. Egenvårdsbegränsning är helt enkelt begränsningar i egenvård. Det kan 

bero på begränsade kunskaper och begränsad förmåga för bedömning och att utföra 

handlingar. Genom att förstå begränsningarna och varför dessa finns, kan man också förstå 

vilken omvårdnad personen kräver alternativt vilken hjälp som krävs för bättre egenvård 

(Orem, 2001). 

”Teorin om omvårdnadssystem” omfattar omvårdnadskapacitet, hjälpmetoder och olika 

omvårdnadssystem. Omvårdnadskapaciteten innefattar kunskap, attityder, färdigheter och 

egenskaper som krävs för att kunna utföra omvårdnad för andra. Detta kräver utbildning. En 

god relation mellan patient och sjuksköterska krävs, inte bara för att utföra en bra omvårdnad 
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åt en patient, utan också för att kunna stödja och undervisa patienten i sin omvårdnad. 

Hjälpmetoder är de metoder vårdpersonal använder sig av för att kunna hjälpa patienten i till 

exempel omvårdnad, vägledning och undervisning. Omvårdnadssystem är de roller som 

förekommer i en situation där en patient får hjälp med sin omvårdnad eller får information om 

hur han eller hon kan förbättra sin egenvård. Det är t.ex. patient, sjuksköterska och eventuella 

hjälpmedel som används (Orem, 2001). 

I stora drag går Orems teori om egenvård ut på att människor har förmåga och kunskap att 

främja sin hälsa och förebygga sjukdom. Ibland överstiger kraven personens förmåga, och då 

är det sjukvårdens ansvar att hjälpa personen. Hjälpen ska ske med hänsyn till personens 

egenvårdskapacitet och i syfte att hjälpa personen att återfå sin fulla funktion. Människan är 

medveten, handlingsinriktad och förstår vad som krävs för en bättre hälsa (Orem, 2001). 

Problemformulering 

Då tidigare studier visar att det finns samband mellan barns övervikt/fetma och låg 

sömnduration vill vi undersöka om detta samband även finns hos barn i Uppsala län. Vi vill 

också se om sömndurationen skiljer sig mellan flickor och pojkar. Tidigare studier visar att 

det är skillnad i psykisk mognad och mängd fysisk aktivitet mellan könen och det är möjligt 

att det kan påverka sömndurationen. Studier kring detta saknas i nuläget. Genom att få ökad 

kunskap om detta ämne och belysa det som ett eventuellt problem kan det motivera vården till 

att vidta åtgärder. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att se om det finns samband mellan övervikt/fetma och 

sömnduration hos barn mellan 7-13 år och jämföra sömndurationen mellan flickor och pojkar 

för att se om skillnader finns. 

Frågeställningar 

1. Skiljer sig sömndurationen under vardagar mellan flickor och pojkar med övervikt/fetma i 

åldern 7-13 år? 

2. Skiljer sig sömndurationen under helgdagar mellan flickor och pojkar med övervikt/fetma i 

åldern 7-13 år? 

3. Finns det samband mellan sömnduration och bukfetma hos barn med övervikt/fetma i 

åldern 7-13 år? 
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2. METOD 

2.1. Design 

Den forskningsdesign som används är en kvantitativ tvärsnittsstudie där materialet har samlats 

in genom enkäter som varje deltagare har besvarat. En kvantitativ metod är bra att använda 

när man vill ge en helhetsbild över hur lägesbilden ser ut och för att kunna dra en slutsats om 

en grupp människor eftersom man samlar in data från många olika individer (Polit & Beck, 

2012). 

2.2. Urval 

Urvalsprocessen är sammanfattad i tabell 1. Urvalet är konsekutivt och de patienter som 

deltagit i studien är barn som kommit på ett första besök till Överviktsenheten Barn- och 

ungdom, Akademiska sjukhuset mellan januari 2012-november 2015. Det är 49 barn som 

ingår i studien. Inklusionskriterier var att barnen skulle ha ett iso-BMI som motsvarar 

övervikt eller fetma och kommit i kontakt med Överviktsenheten på grund av detta. Barnets 

vårdnadshavare ska också ha gett samtycke till att forskning får drivas utifrån enkätens svar. 

Om barnet är äldre än 12 år ska också barnet själv ha gett sitt godkännande till detta. Ett 

ytterligare inklusionskriterie var att barnen skulle vara i åldern 7-13 år vid nybesöket. Barn 

över 13 år exkluderades på grund av att barn i tonåren kan ha en sömnduration påverkad av 

fler aspekter än övervikt än yngre barn, till exempel puberteten, alkoholförtäring och ökad 

internetanvändning. Vi valde också att ha en begränsad grupp med åldrar på grund av att 

resultatet annars kan skilja beroende på ålder eftersom tillväxt och kroppssammansättning 

skiljer sig. Bortfallet bestod av barn där samtycke saknades, enkäter där frågorna som 

undersökts inte var fullständigt ifyllda eller om parametrar som bukomfång saknades. Totalt 

167 barn exkluderades ur studien, bortfallet var 73 barn och dessa redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. 

Redovisning av inkludering, exkludering och bortfall i studien. 

  

 

 

 
Antal inkluderade 

barn i 

studiegruppen 

 Totalt (n= 49) 

 Flickor (n= 27) 

 Pojkar (n= 22) 

Antal barn vid Överviktsenheten 2012-2015 

 Antal barn 2012-2015 (n= 289) 

 Antal barn mellan 7-13 år (n= 128) 

 

Exkludering  

 Barn på årsbeök (n= 6) 

 Barn som inte uppfyllde ålderskriterierna (n= 161) 

Bortfall 

 Godkännande om deltagande i forskning saknas (n= 2) 

 Barn som saknade mått på bukomfång (n= 69) 

 Barn som saknade uppgifter om sömnduration på vardag 

och helg (n= 2) 
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2.3. Datainsamlingsmetod 

Data samlades in från enkäter och journaler. Barnen och deras föräldrar besvarade enkäten i 

samband med nybesöket till Överviktsenheten Barn- och ungdom på Akademiska sjukhuset 

och olika mätningar utfördes på avdelningen vid besöket. Barnen var mellan 7-13 år vid 

nybesöket. De frågor ur enkäten som rör sömnduration har använts (se Bilaga 2). Föräldrar 

och barn har fyllt i hur många timmar per natt barnet sover på vardagar respektive helgdagar. 

Deltagarnas vikt, längd, iso-BMI, bukhöjd och bukomfång togs med för att beskriva gruppen 

som undersökts och för att kunna se eventuella samband mellan sömnduration och 

övervikt/fetma.  

2.4. Tillvägagångssätt 

Barn och deras föräldrar som varit i kontakt med Överviktsenheten på Akademiska sjukhuset 

har tillsammans fyllt i den enkät som använts till detta arbete. Enkäten har fyllts i inför det 

första besöket och då har målsman och barn över 12 år även tagit ställning till och gett sitt 

skriftliga godkännande för om data får sparas och användas till framtida forskning (Se bilaga 

3). I informationsbrevet har föräldrar och barn fått veta varför enkäten ska fyllas i inför 

nybesöket på Överviktsenheten för barn och ungdom på Akademiska Barnsjukhuset (Se 

bilaga 1). 

I samband med nybesöket till Överviktsenheten gjordes en nutritionsbedömning där bland 

annat kroppssammansättningen mättes med hjälp av de antropometriska måtten som använts i 

detta arbete. 

2.5. Etiska överväganden 

Forskning kring barn kan upplevas känsligt då de inte alltid själva kan ta ställning till ett 

eventuellt deltagande i studier. Därför är en risk med studier runt barn ofrivilligt deltagande, 

där godkännandet kommer från föräldrar. Vid ett litet deltagarantal i kvantitativa studier finns 

det risk för att man skulle kunna koppla resultat till enskilda deltagare. Den risken anses inte 

stor till detta arbete då deltagarantalet är relativt stort (n=49). Ökad kunskap och belysning 

kring ämnet sömn och dess påverkan vid övervikt hos barn är viktigt eftersom sömn är en stor 

och viktig del i vårt liv. Sömnbrist kan leda till kortsiktiga konsekvenser och även långsiktiga 

om det pågår en längre tid. Sjuksköterskor kommer ofta i kontakt med barn, och då även barn 

med övervikt. Dessa möten sker inte bara på sjukhus, utan även på vårdcentral och i skola. 

Sjuksköterskor bör då ha kunskap om sömn och dess eventuella påverkan av övervikt, då 

sömn är en stor del av sjuksköterskans omvårdnadsansvar.  
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Då enkäten fylldes i fick barn och deras föräldrar ett informationsbrev där föräldrarna och 

barn över 12 år kunde välja om svaren i enkäten fick användas till framtida forskning eller 

inte. De kunde även ta ställning till om de avidentifierade uppgifterna fick sparas i ett 

kvalitetsregister. Informationsbrevet gav även information om att föräldrarna och barn över 

12 år när som helst får dra tillbaka sitt tillstånd, utan att behöva uppge skäl till detta. Detta är i 

enlighet med lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) 

Enkäterna har blivit godkända av etikprövningsnämnden, diarienummer Dnr 2012/318. De 

deltagande barnen avidentifieras och hanteras enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 

Personuppgiftslagen syftar till att skydda människors integritet vid hantering av 

personuppgifter. Handledare Roger Olsson, som arbetar med enkäterna, har godkänt att 

information får inhämtas från enkäterna som barn och deras föräldrar fyllt i.  

2.6. Dataanalys 

Det program som använts för analys av data är Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). Deltagarna har kodats och endast den information som är av intresse för studiens 

syfte har använts från enkäterna. De kodade deltagarnas data har förts in i en Excel-matris för 

att sedan analyserats i SPSS. En deskriptiv analys av insamlad data har gjorts och presenteras 

i form av tabeller (tabell 2, 3 och 4). Eftersom skillnaden mellan två grupper undersökts 

användes oberoende t-test som analysmetod för frågeställning 1-2. Denna metod användes då 

skillnaden mellan två grupper med parametrisk data undersöktes vid ett mättillfälle. För att 

undersöka eventuella samband mellan sömnduration, bukomfång och bukhöjd, som i 

frågeställning 3, har Pearsons korrelationstest använts som analysmetod eftersom datan som 

analyserades är parametrisk. Datan som analyserades var normalfördelad (Polit & Beck, 

2012). 

P-värdet till detta arbete är 0,05 och det används för att se om det finns statistisk signifikanta 

skillnader och samband.  P-värdet används med tanke på gruppens storlek som är 49 deltagare 

och för att resultatet ska kunna jämföras med andra studier, eftersom p-värdet 0,05 är vanligt 

förekommande i kvantitativa studier (Polit & Beck, 2012). 

3. RESULTAT 

Medelvärde, minsta värde och högsta värde för de variabler som samlats in i studien 

presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2. 

Medelvärde, minsta värde och högsta värde för alla deltagare. 

Samtliga deltagare (n= 49) Medelvärde Min Max 

Ålder (år) 10,4 7,38 12,9 

Vikt (kg) 64,9 40,7 99,3 

Längd (m) 1,51 1,32 1,72 

ISO-Bmi 29,5 25,0 30,0 

Bukomfång* (cm) 88,4 70,0 114 

Bukhöjd** (cm) 22,0 17,5 31,0 

Tidpunkt för sänggående, 
vardag 20:55 19:15 22:30 

Tidpunkt för sänggående, 
helg 22:12 19:30 02:00 

Total sömntid, vardag (h) 9,00 5,00 11,0 

Total sömntid, helg (h) 9,30 5,00 11,0 
*uppgift saknas från en deltagare 

**uppgift saknas från två deltagare 

 

3.1. Skiljer sig sömndurationen under vardagar mellan flickor och pojkar med 

övervikt/fetma i åldern 7-13 år? 

I tabell 3 och 4 presenteras medelvärde, minsta värde och högsta värde för de insamlade 

variablerna för flickor respektive pojkar. Flickor sover i genomsnitt 9,26 timmar per natt med 

en standardavvikelse på 1,01 timmar. Pojkar sover i genomsnitt 8,71 timmar per natt med en 

standardavvikelse på 1,11 timmar. Skillnaden är inte statistiskt signifikant, t(47)=1,83, 

p=0,074.  

Tabell 3. 

Medelvärde, minsta värde och högsta värde för flickorna. 

Flickor (n= 27) Medelvärde Min Max 

Ålder 9,66 7,38 11,3 

Vikt (kg) 59,8 45,2 90,1 

Längd (m) 1,48 1,33 1,68 

ISO-Bmi 29,6 25,0 30,0 

Bukomfång* (cm) 84,6 77,0 104,5 

Buhöjd* (cm) 21,5 17,5 25,0 

Tidpunkt för sänggående, 
vardag 20:44 19:30 22:00 

Tidpunkt för sänggående, 
helg 21:58 19:30 01:00 
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Total sömntid, vardag (h) 9,26 6,00 11,0 

Total sömntid, helg (h) 9,37 7,00 11,0 
*uppgift saknas från en deltagare 

Tabell 4. 

Medelvärde, minsta värde och högsta värde för pojkarna. 

Pojkar (n= 22) Medelvärde Min Max 

Ålder 11,2 8,56 12,9 

Vikt (kg) 71,2 40,7 99,3 

Längd (m) 
                       

1,54 1,32 1,73 

ISO-Bmi 29,3 25,0 30,0 

Bukomfång (cm) 93,1 70,0 114,0 

Buhöjd* (cm) 22,7 17,5 31,0 

Tidpunkt för sänggående, 
vardag 21:09 19:15 22:30 

Tidpunkt för sänggående, 
helg 22:30 19:30 02:00 

Total sömntid, vardag (h) 8,71 5,00 10,5 

Total sömntid, helg (h) 9,21 5,00 10,5 
*uppgift saknas från en deltagare 

3.2. Skiljer sig sömndurationen under helgdagar mellan flickor och pojkar med 

övervikt/fetma i åldern 7-13 år? 

Resultatet kan utläsas i tabell 3 respektive 4. Flickor sover i genomsnitt 9,37 timmar under 

helgdagar (SD=0,87) och pojkar i genomsnitt 9,21 timmar (SD=1,12). Resultatet visar ingen 

statistisk signifikant skillnad mellan flickor och pojkars sömnduration under helgdagar, 

t(47)=0,58, p=0,563. 

3.3. Finns det samband mellan sömnduration och bukfetma hos barn med 

övervikt/fetma i åldern 7-13 år? 

I figur 1 kan resultatet utläsas till sambandet mellan bukomfång och sömnduration under 

vardagar samt helgdagar. Det finns en signifikant negativ korrelation mellan sömnduration 

under vardagar och bukomfång, r= -.428, N=48, p=0,002 (’r’ står för den observerade 

korrelationen). 

En signifikant negativ korrelation kan inte ses mellan bukomfång och sömnduration på 

helgdagar, r= -.244, N=48, p=0,095. Resultatet kan också ses i diagram 1. 
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Figur 1. 

Samband mellan sömnduration under vardagar och helgdagar och bukomfång. 

 

 

Ett signifikant samband mellan sömnduration under vardagar och bukhöjd kan inte ses, r= -

.242, N=47, p=0,102. Se diagram 2. 

Figur 2 redovisar också bukhöjd och sömnduration under helgdagar. Där kan ingen signifikant 

skillnad ses, r= -.076, N=47, p=0,612. 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Figur 2. 

Samband mellan sömnduration under vardagar och helgdagar och 

bukhöjd.

 

4. DISKUSSION 

Studiens reslutat visade att sömndurationen inte skiljer sig mellan flickor och pojkar på 

vardagar eller helgdagar. En signifikant negativ korrelation kan ses mellan sömnduration 

under vardagar och bukomfång där barn med större bukomfång sover kortare tid. Samma 

reslutat kunde inte påvisas mellan sömnduration under helgdagar och bukomfång, 

sömnduration under vardagar och bukhöjd eller sömnduration under helgdagar och bukhöjd. 

4.1. Resultatdiskussion 

4.1.1. Skiljer sig sömndurationen under vardagar mellan flickor och pojkar med 

övervikt/fetma i åldern 7-13 år? 

Flickor med övervikt/fetma som inkluderades i studien tenderar att sova något längre under 

vardagar än pojkar. Ingen statistisk signifikant skillnad kunde dock påvisas. Barn behöver 

sova ca 9-11 timmar per natt i åldern 6-12 år (Ulfberg, 2010). Barnen i denna studie sover i 

genomsnitt 9 timmar per natt vilket anses normalt.   

En förklaring till varför sömndurationen varierar mellan enskilda barn kan, förutom det 

eventuella användandet av informations- och kommunikationsteknik, förklaras genom 
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individuella sömnmönster. I en studie gjord på 305 friska barn i åldrarna 1-10 år kom man 

fram till att sömnduration skiljer kraftigt mellan olika barn, trots att de är i samma ålder. De 

barn som sover förhållandevis kort tid när de är små, gör även det när de blir äldre (Jenni, 

Molinari, Catflisch & Largo, 2007).  

Tidigare forskning visar att det är stor skillnad på flickor och pojkar i skolåldern, där flickor 

har en snabbare mental mognad och pojkar är mer fysiskt aktiva under dagen (Bürgi et al., 

2015; Verloigne et al., 2012). Detta skulle kunna visa sig som skillnader i sömnduration 

mellan könen. Högre mental mognad kan ge ökad förståelse för att sömn är viktigt och bör 

prioriteras samtidigt som fysisk aktivitet kan ge en bättre sömnkvalitét. Frågor kring detta 

finns dock inte i enkäten och inga sådana slutsatser kan dras i den här studien. 

I studien av Chang et al., 2014, påvisades samband mellan användandet av datorer och andra 

skärmar med blått ljus och dålig sömn. I en avhandling från Göteborgs Universitet kom man 

fram till liknande resultat, nämligen att användningen av informations- och 

kommunikationsteknik, främst dator och mobiltelefon, gav ökade sömnbesvär, minskad 

sömnduration och ökad stresskänslighet hos unga vuxna. (Thomée, 2012). Då dator- och 

mobiltelefonanvändning blir allt vanligare i samhället skulle det kunna påverka resultatet i 

denna studie. För att kunna dra sådana eventuella slutsatser hade frågor kring detta behövt 

inkluderas  

4.1.2. Skiljer sig sömndurationen under helgdagar mellan flickor och pojkar med 

övervikt/fetma i åldern 7-13 år? 

Resultatet visade att flickor tenderar att sova något längre tid än pojkar under helgen, men 

liksom den första frågeställningen kunde inga statistiskt signifikanta skillnader ses. Det är 

svårt att dra slutsatser om varför resultatet blev som det blev. Ytterligare frågeställningar hade 

behövts inkluderats för att kunna förstå varför vissa barn sover längre tid än andra. 

Då tidigare studie (Smith et al., 2010) visar att föräldrars engagemang och sociala ställning 

styr barns beteende hade det varit intressant att se om föräldrarna har en påverkan på barnets 

sömnduration. Föräldrar har en viktig roll i både barns fritidsaktiveter och när de ska sova 

eftersom de har det yttersta ansvaret över barnet och därför kan de också påverka barnets 

sömnduration. Eftersom inga frågor kring detta togs med i denna studie kan man inte dra 

slutsatsen att föräldrarna bestämmer tid för sänggående och uppvaknande för dessa barn men 

det kan inte heller uteslutas.  
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4.1.3. Finns det samband mellan sömnduration och bukfetma hos barn med övervikt/fetma i 

åldern 7-13 år? 

Ett statistisk signifikant samband kunde ses mellan låg sömnduration under vardagar och stort 

bukomfång. Detta resultat överensstämmer med tidigare studier, till exempel 

litteraturöversikten skriven av Liu et al., 2012. En annan studie som visar att det finns 

samband mellan övervikt hos barn och en kort sömnduration är en kvantitativ studie från 

Kanada. I studien deltog 550 överviktiga barn i åldrarna 8-10 år och man samlade in data på 

varje deltagare i form av BMI, midjemått, andel kroppsfett, sömnduration, fysisk aktivitet och 

matvanor. Deltagarna delades sedan in i fyra grupper utifrån sömnduration och man jämförde 

grupperna för att se vilka komponenter som hade ett samband med sömndurationen. 

Resultatet visade att det finns ett samband mellan låg sömnduration och fetma hos barn. 

Studiens resultat visar att kort sömnduration är en riskfaktor för fetma hos barn, oberoende av 

andra faktorer som fysisk aktivitet och matvanor. Sömnduration bör alltså ses som en 

avgörande faktor till barnfetma precis som matvanor och brist på fysisk aktivitet gör. (Chaput 

et al., 2011). 

Tidigare studier visar alltså på samband mellan övervikt/fetma och en kortare sömnduration. 

Det besvarar dock inte frågan om själva övervikten i sig leder till kortare sömn eller om det är 

den bristfälliga sömnen som leder till övervikt. I en studie från Uppsala universitet har man 

jämfört hur hjärnan reagerar vid synen av olika livsmedel efter en natt med normal sömn och 

en natt med sömnbrist. 12 normalviktiga försökspersoner deltog i studien och de fick titta på 

bilder på mat samtidigt som hjärnan undersöktes med magnetröntgen. Det området i hjärnan 

som reglerar aptit och viljan att äta hade en högre aktivering efter en natt med sömnbrist. Det 

kan förklara varför sömnbrist på sikt kan leda till övervikt (Benedict et al., 2012). 

Det finns också studier som visar att övervikt/fetma leder till sömnbrist. I en studie har man 

till exempel undersökt om viktminskning är effektfullt vid sömnapné. Sömnapné är en 

sjukdom som innebär att man gör andningsuppehåll i sömnen och det är direkt kopplat till 

övervikt/fetma. 63 personer deltog i studien och deltagarna delades in i två grupper där den 

ena gruppen skulle gå ner i vikt under ett visst antal veckor och den andra gruppen var 

kontrollgrupp. Det visade sig att den gruppen som gått ner i vikt (i genomsnitt 19 

kilo/deltagare) halverat sina andningsuppehåll nattetid (Johansson et al., 2009). 

Ett statistiskt signifikant samband kunde inte påvisas mellan bukomfång och sömnduration på 

helgdagar eller bukhöjd och sömnduration på vardagar eller helgdagar. Varför samband kan 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaput%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22032104
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ses mellan stort bukomfång och låg sömnduration på vardagar men inte på helgdagar kan ha 

många olika förklaringar. Det skulle kunna vara så att de som sover kort tid under 

veckodagarna tar igen sömnen under helgen. Ytterligare frågor kring detta hade behövt 

inkluderas för att kunna dra slutsatser.  

4.2. Metoddiskussion 

I denna studie ingick 49 deltagare, 27 flickor och 22 pojkar. Då urvalsgruppen är liten är det 

svårt att generalisera resultatet till alla barn med övervikt/fetma i åldern 7-13 år. Detta anses 

vara en svaghet med arbetet. För att kunna få ett resultat som skulle kunna appliceras på hela 

samhällsgruppen ”barn med övervikt/fetma, 7-13 år”, hade fler barn behövt inkluderas från 

fler sjukhus i Sverige. För detta mer omfattande arbete hade både mer tid och resurser krävts. 

Alla deltagare som fanns att tillgå på Akademiska sjukhuset och som inte exkluderades på 

grund av att de inte uppfyllde inklusionskriterierna var med i studien. Anledningen till att inte 

ytterligare deltagare från andra sjukhus tillfrågades och deltagarantalet därmed hölls begränsat 

var på grund av att deltagarantalet (n= 49) ansågs lämpligt med tanke på hur omfattande ett 

examensarbete på kandidatnivå bör vara. Få signifikanta resultat sågs i studien och det kan 

bero på att det är en liten variation inom gruppen som undersöktes då alla barn hade övervikt 

eller fetma och var inom ett litet åldersspann.   

Enkäten som använts är utformad av Överviktsenheten för Barn och ungdom på Akademiska 

sjukhuset. Den är beprövad, åldersanpassad, revideras kontinuerligt och ingår i det nationella 

kvalitetsregistret för barnobesitas (BORIS) vilket ger den en hög reliabilitet. Det som gör att 

reliabiliteten kan sänkas är om föräldrar och barn inte svarat enkäterna sanningsenligt. Det har 

inte kontrollerats om det föräldrarna och barnen fyllt i, vad gäller barnets sömnduration, 

stämmer med verkligheten. De antropometiska måtten har utförts av utbildad personal med ett 

måttband av modell ”Seca 201” och Bk-bukhöjdsmätare. Då samma måttband och 

bukhöjdsmätare använts för samtliga barn i studien har dessa mätmetoder en hög reliabilitet. 

Det som kan göra att reliabiliteten sjunker är att två olika personer ur personalen utfört 

mätningarna och på så sätt kan resultaten skilja, om inte personerna mäter på exakt likadant 

sätt (Polit & Beck, 2012). 

Enkätens validitet anses hög då frågorna från enkäten som användes till studien var tydligt 

formulerade och på så sätt därför svåra att misstolka och mätte det som avsågs mätas. 

Metoderna för att mäta bukomfång och bukhöjd anses också ha en hög validitet då personal 
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som utförde dessa mätningar är utbildade i vart på kroppen man mäter för korrekt resultat 

(Polit & Beck, 2012). 

Den interna validiteten i resultatet anses vara relativt hög då data har hanterats med 

noggrannhet och då resultatet som påvisats är baserat på de variabler som undersökts. Den 

externa validiteten är däremot låg. Man kan inte generalisera resultatet på en samhällsgrupp 

eftersom deltagarna var för få (Polit & Beck, 2012). 

I detta arbete togs det hänsyn till de forskningsetiska överväganden som beskrivs under 

metodavsnittet. Insamlad data avidentifierades och analyseringen genomfördes med kodade 

personuppgifter. Resultatet i arbetet går inte att koppla till ett enskilt barn. Som tidigare 

nämnts bör sjuksköterskan ha god kunskap kring barn med övervikt/fetma och vikten av sömn 

och dess betydelse för hälsan. Detta motiverar till studiens genomförande. 

Vidare forskning kring ämnet ”sömnduration hos barn med övervikt/fetma” krävs för att 

kunna dra generaliserbara resultat, framför allt bland barn i Sverige. I vidare forskning hade 

det varit intressant att titta på varför barn med övervikt/fetma sover kortare tid än 

normalviktiga barn.  

4.3. Kliniska implikationer 

Då problematiken kring övervikt och fetma ökar i samhället (Magnusson et al., 2009) och det 

ingår i sjuksköterskans uppgift att förebygga hälsorisker och identifiera omvårdnadsproblem 

(Socialstyrelsen, 2015) är det viktigt att som sjuksköterska få ökad kunskap om problematiken 

kring övervikt/fetma och minskad sömnduration. Resultatet i detta arbete, som bland annat 

säger att det finns ett samband mellan stort bukomfång och kort sömnduration under vardagar, 

kan användas för att ge sjuksköterskor förståelse och ökad kunskap kring detta. Det kan 

motivera sjuksköterskor till att belysa frågan om eventuella sömnproblem med patienter med 

övervikt och fetma. Viktnedgång kan till exempel rekommenderas som en hjälp i att få en 

bättre sömnkvalitét. Då barn kan känna sig kränkta när sjuksköterskan tar upp problem kring 

övervikt och fetma (Walker el al., 2007) är det bra att ha konkreta argument för hur hälsan 

skulle kunna bli bättre viktnedgång och ta bort fokus från det yttre. Eftersom övervikt och 

fetma är kopplat till många olika sjukdomstillstånd (Hillman, 2012), bör problemet lyftas 

fram av sjukvården så tidigt som möjligt. 

4.4. Teoretisk ram 

När egenvården brister är det enligt Orem omvårdnadspersonalens uppgift att tillgodose 
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egenvårdsbehoven. Problem kring barn med övervikt/fetma och eventuella sömnproblem 

kopplat kring detta ingår i egenvårdsbrist om barnet eller föräldrarna inte kan lösa det på egen 

hand utan behöver hjälp från sjukvården. För sjuksköterskan är det då viktigt att ge utbilda 

patienten på rätt sätt. Informationen ska vara individuellt anpassad och för att kunna ge sådan 

information behöver sjuksköterskan ha kunskap om vilken begränsning i egenvård som finns 

(Orem, 2001). De egenvårdsbegränsningar som skulle kunna vara möjliga för denna 

patientgrupp är till exempel hälsotillståndet kring övervikt och fetma som kan göra det svårare 

att utföra egenvård och brist på mentala färdigheter relaterade till låg ålder och få 

livserfarenheter. 

4.5. Slutsats 

I denna studie finns samband mellan stort bukomfång och kort sömnduration för barn mellan 

7-13 år. Mer omfattande studier kring detta krävs för att kunna förstå varför resultatet blev 

som det blev. Inga statistiskt signifikanta skillnader mellan flickor och pojkars sömnduration 

kunde ses i arbetet och inte heller några samband mellan bukhöjd och sömnduration.  
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6. BILAGOR 

Bilaga 1, Informationsbrev 

    Hej! 

 

Välkommen till Överviktsenheten för barn och ungdom vid Akademiska sjukhuset. 

 

Ni har nu blivit kallade till ett nybesök. Vid besöket kommer ni att träffa överviktsteamet 

som består av flera personer. Tid är avsatt för ett samtal samt en undersökning som ligger 

till grund för eventuell kartläggning. Vid första besöket tas inga blodprov. Utifrån 

kartläggningen kommer ni eventuellt erbjudas plats i behandling och tillsammans 

med teamet diskutera en preliminär behandlingsplan. En gång per år erbjuds ni en 

årsuppföljning med läkarundersökning, nya blodprover och en utvärdering av det 

påbörjade förändringsarbetet. Tillsammans med er upprättar vi sedan en ny plan för hur 

kontakten ska se ut under det kommande året. 

 

Inför ert besök ber vi er att fylla i vårt frågeformulär. Många frågor kan endast besvaras 

av föräldrarna men där det är möjligt kan ni försöka besvara en del frågor tillsammans 

med barnet. Det är till stor hjälp för oss samt att ni har möjlighet att förbereda er inför 

besöket. 

 

För att vi ska kunna använda tiden för besöket på bästa sätt är det viktigt att ni skickar in 

formuläret besvarat i god tid (minst en vecka) innan besöket. 

Använd bifogat svarskuvert. 

 

Vi tackar på förhand och ser fram emot att träffa er. 

Vänliga hälsningar 

Akademiska barnsjukhuset 

018-611 94 95 
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Bilaga 2, Frågeformulär 
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Bilaga 3, Godkännande  

GODKÄNNANDE  

(barnets underskrift är obligatorisk om barnet/ungdomen är över 12 år!)  
................................... .................................................. ..................................................  

Ort och datum          Barnet/ungdomens namn  Personnummer  

 

11kvalitetsregister  

Att behandla barnfetma är svårt och nya metoder prövas hela tiden. För att kunna utvärdera och 

kvalitetsgranska behandlingarna har ett nationellt kvalitetsregistret för barnobesitas (BORIS) startats 

2005 (www.e-boris.se). Registret stöds ekonomiskt av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och 

Landsting. Med hjälp av ett nationellt kvalitetsregister kvalitetssäkras vården lokalt gentemot hur det 

ser ut i Sverige totalt. Ett annat syfte är att öka kunskapen om vilka behandlingsformer som är bra och 

vilka som är mindre lämpliga för barn i olika åldrar.  

Vi (målsman och barn/ungdom) ger vårt tillstånd till att uppgifter registreras i dataregister för att 

kunna utvärdera den behandling som ges. Data från registret kan komma att offentliggöras i samband 

med utvärdering/forskning i syfte att sprida information och kunskap om fetma. De uppgifter som 

registreras är helt avidentifierade och kan inte härledas till enskilt barn. 

  

Barn/ungdom   Underskrift:_  

 

Målsman:  

 

Namn:_    Underskrift:_  

 

Namn:_    Underskrift:_  

 

12Framtida forskning  

Vi (målsman och barn/ungdom) ger vårt tillstånd till att blodprover som tas under utredning och 

behandling sparas och används för framtida forskningsstudier rörande orsaker och komplikationer till 

fetma. Även journaluppgifter och mätningar relaterade till övervikt får användas i forskningssyfte. 

Alla uppgifter och blodprover kommer att avidentifieras. Jag är medveten om att jag har rätt att utan 

motivering när som helst dra tillbaka mitt tillstånd.  

 

Barn/ungdom:   Underskrift:_ 

  

Målsman: 

  

Namn:_    Underskrift:_ 

  

Namn:_    Underskrift:_ 

  

13Inhämta tidigare journaluppgifter  

Vi (målsman och barn/ungdom) ger även tillstånd till att sjukvårdens behandlingsteam kan ta kontakt 

med skolhälsovården och eventuella andra vårdgivare och utbyta uppgifter om, t ex vikt- och 

längdkurvor, journalanteckningar samt skapa ett samarbete i syfte att uppnå bästa möjliga resultat i 

behandlingen. 

  

Barn/ungdom:   Underskrift:_ 

  

Målsman: 

  

Namn:_    Underskrift:_ 

  

Namn:_    Underskrift:_ 


