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ABSTRACT 

KEYWORDS: prevention, obesity, overweight, children, nurse. 

Childhood obesity is a serious public health problem, 20-25% children and youth in Sweden 

are overweight. Children who are overweight are at risk of diseases such as diabetes, liver 

disorders, lipid disorders and risk of being bullied by other children. The aim was to find out 

how children and parents can prevent overweight and obesity in children and what role nurses 

play in the prevention of child obesity. A search for scientific articles was made on PubMed 

and those where compiled to a result. Two studies described the "Let's go 5-2-1-0" program as 

successful to motivate children to lose weight and to better their health habits, together with 

motivational interviewing an even better result emerged. Using older students as mentors for 

the younger students can also improve the children's healthy habits. The parents play a big 

role in the prevention and treatment of childhood obesity and it can become a problem when 

the parents don't consider their child to be overweight or obese and there is a fear for eating 

disorders if the subject is brought up with the child.  Another problem described was the easy 

access to unhealthy food and lack of cheap facilities for the execution of physical activity. 

Nurses experienced a lack of time, tools and recourses to work preventive against and to treat 

childhood obesity.  In conclusion, to succeed with the prevention and treatment it is required 

that the parents are motivated to make the necessary lifestyle changes, and the nurses need 

more education and time. 
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SAMMANFATTNING 

NYCKELORD: Förebygga, Fetma, Övervikt, Barn, Sjuksköterska,  

Barnfetma är ett av de allvarligaste folkhälsoproblemen, ungefär 20-25 % av Sveriges barn 

och ungdomar är överviktiga. Barn med övervikt riskerar att drabbas av sjukdomar såsom 

diabetes, leverpåverkan och fettrubbningar samtidigt som de riskerar att bli mobbade av andra 

barn. Syftet var att ta reda på hur barn och föräldrar kan förebygga övervikt och fetma hos 

barnet samt vilken roll sjuksköterskan spelar i förebyggandet av barnövervikt. Vetenskapliga 

artiklar söktes på Pubmed och har sammanställts till ett resultat. Två av studierna beskrev att 

programmet "Let's go 5-2-1-0" kan motivera barn att gå ner i vikt och förbättra sina 

hälsovanor, tillsammans med motiverande samtal ger det ännu bättre resultat. Även genom att 

använda äldre elever som mentor till yngre elever kan hälsovanor förbättras. Föräldrarna 

spelar en stor roll, det kan bli problem när föräldrarna inte anser att barnets övervikt är ett 

problem och det finns även en rädsla för ätstörningar om ämnet tas upp med barnet. Ett annat 

problem som beskrevs vara den enkla åtkomsten av onyttig mat och dryck och bristen på 

billiga faciliteter för utförande av fysiska aktiviteter. Två studier belyste att sjuksköterskorna 

upplevde brist på tid, verktyg och resurser för att arbeta förebyggande mot och behandla 

barnfetma. Slutsatsen är att för att lyckas med förebyggande och behandling av övervikt krävs 

att föräldrarna är motiverade att utföra ändringar i vardagen. Sjuksköterskor inom 

primärvården och på barnmottagningen och skolsköterskor anser sig inte ha tid, verktyg eller 

resurser att hantera detta problem och de anser att det krävs mer utbildning och tid. 
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INTRODUKTION 

Fetma beror alltid på att energiintaget är större än energiförbrukningen. Barn som lider av 

övervikt och fetma har ofta genetiska förutsättningar för detta men exponering av 

omgivningsfaktorer spelar in och den genetiska risken är mer eller mindre stor hos olika 

personer. Även om genetiken kan påverka risken för fetma och övervikt är den enda direkta 

orsaken till att fetma utvecklas att barnet äter för mycket i förhållande till mängden fysisk 

aktivitet (Internetmedicin, 2016).  

Barnfetma är ett av de allvarligaste folkhälsoproblemen under 2000- talet (WHO, n.d.), 

ungefär 20-25 % av Sveriges ungdomar är överviktiga, det vill säga var fjärde till var femte 

barn, och mer är tre procent lider av fetma. Barn med övervikt och fetma är mer benägna att 

fortsätta vara överviktiga upp i vuxen ålder, ungefär 80% av alla barn i sex till sju års ålder 

som lider av övervikt eller fetma kommer fortsätta vara överviktiga eller feta upp i sena 

tonåren. Fetmautveckling i ung ålder är ett allvarligt hot mot den framtida hälsan. Barn med 

fetma riskerar att utveckla insulinresistens, blodfettrubbningar och leverpåverkan. Ju tidigare i  

ungdomen som fetman uppstår desto mer sjunker medellivslängden, vid BMI på 45 i 20 års 

åldern sjunker medellivslängden med 13 år (BORIS, 2006). Utöver minskad livslängd och 

risk för sjukdomar mår feta barn sämre än normalviktiga barn. De är mindre rörliga, har sämre 

kondition och orkar mindre. Det är även vanligt att överviktiga och feta barn blir retade 

(Danielsson & Jansson, 2003). 

Definitionen av övervikt och fetma är onormal eller överdriven fettansamling på kroppen som 

utgör en hälsorisk. Att utveckla en enkel uträkning för mätningen av övervikt och fetma hos 

barn och ungdomar är inte lätt, detta eftersom att kroppen genomgår olika fysiologiska 

förändringar under de växande åren (WHO, n.d.). För mätning om ett barn håller normalvikt 

används Body Mass Index (BMI) som räknas ut genom uträkningen vikt/längd/längd. Hos 

barn är BMI omräknat i förhållande till ålder och kön och kallas då iso-BMI, vilket är måttet 

som används i tillväxtkurvor för barn (Hagenäs, 2012).  

Regelbunden fysisk aktivitet är viktigt för barns nuvarande och framtida hälsa. Trots detta 

finns det mycket som tyder på att barn är mer stillasittande och den fysiska aktiviteten har 

minskat. Detta kan bero på att barnens rörelsefrihet har minskat de senaste årtiondena på 

grund av städers och närmiljöns uppbyggnad, exempel på hinder för barn kan vara ökad 

fordonstrafik med ökade hastigheter på fordon samt att avstånden till utflyktsplatser och 

målpunkter ökat. De enstaka lekplatser, skolgårdar och parker som anses vara barnvänliga 
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räcker inte för att fullt ut täcka barnens behov av lek och rörelse (Faskunger, 2008). Förr lekte 

barn ute, cyklade, spelade fotboll, hoppade rep o.s.v. Alla aktiviteter som var roliga ägde rum 

utomhus och nästan all lek utomhus innebär rörelse. Begränsningar i vårat samhälle har gjort 

denna lek omöjlig på grund av säkerhetsskäl. Den spontana leken hos barn har blivit 

undantryckt och datorer och tv-spel står för underhållningen (Danielsson & Jansson, 2003). 

En annan anledning till att övervikten och fetman bland barn ökat är att barn äter mer än vad 

de behöver. Barn hinner ofta aldrig känna hunger innan nästa måltid eller snack. Det finns mat 

och frestelser överallt. Kiosker, hamburgerrestauranger och gatukök finns överallt och finns 

det inte en kiosk eller liknande i närheten så finns det automater med snacks och läsk. 

Familjer spenderar mindre tid på matlagning och måltider, på 80-talet lades i snitt 90 minuter 

på matlagningen, idag är den siffran nere på 14 minuter och halvfabrikat mat är ofta ett 

praktiskt alternativ. Den halvfabrikata maten innehåller ofta mycket socker och fett. Vi 

dricker dessutom betydligt mycket mer läsk idag än vad vi gjorde förr och godispåsarna i 

affärerna är större och utbudet större. Vi vänjer oss vid att människor är större och klädkedjor 

anpassar sina storlekar utefter behovet. Ingen människa som är fet vill vara det. Barns och 

ungdomars möjligheter att forma sina liv begränsas av vikten, övervikten står i vägen. 

(Danielsson & Jansson, 2003).  

Förekomsten av fetma och övervikt hos barn har ett tydligt samband med föräldrarnas 

socioekonomiska bakgrund, t.ex. utbildningsnivå och inkomst. Därför är skolan och 

fritidsverksamheter viktiga för att skapa bra hälsovanor hos barn eftersom en stor del av 

barnens måltider serveras på skolan. Åtgärder som utförs i skolan når alla barn och familjer 

oavsett social bakgrund och forskning tyder på att program i skolan kombinerade med 

näringslära och fysisk aktivitet är effektiva sätt att minska barnfetma, bland annat genom att ta 

bort sötsaker, servera frukt och öka den fysiska aktiviteten i skolan (Sveriges riksdag, 2013). 

Vid behandling av barnfetma krävs långsiktiga, konsekventa och bestämda mål med 

regelbunden uppföljning. Vårdutbudet är olika över landet och vissa delar erbjuder ingen 

organiserad behandling. Resultat från BORIS-registret (BORIS, 2006) visar att väl utbildad 

personal och genomtänkt strategi leder till bra resultat gällande barnfetma. Det är även viktigt 

att föräldrarna och barnet förstår sitt ansvar och sin delaktighet i behandlingen. Barnets ålder 

är viktig eftersom att små barn har liten påverkan över vad de äter än vad äldre barn och 

ungdomar har. Andra instanser som bör involveras i behandlingen och förebyggandet av 
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barnfetma är skolan, förskola och fritids, och i vissa fall även andra anhöriga som barnet 

spenderar mycket tid med.  

Det finns idag god evidens för att beteendeinriktad behandling fungerar på yngre barn (6-7 års 

ålder), det är därför viktigt att tidigt ge barn ett bra beteende gällande kost och motion. Barn 

behöver stöttning i att få nyttiga matvanor, det kan föräldrar göra genom att bestämma vilken 

mat som serveras och se till att barnet regelbundet får tre måltider per dag samt begränsning 

till en portion per måltid. Det är även viktigt att håll nere intaget av snabbmat, godis, läsk, 

kakor och andra sötsaker och att uppmuntra till intag av frukt och grönsaker. Det är även 

viktigt att barn får daglig motion, rekommendationerna för barn i Norden är minst 60 minuter 

fysisk aktivitet varje dag. Rörelse bör uppmuntras som en naturlig del av vardagen och barnet 

bör få välja aktivitet själv för att optimera den fysiska aktiviteten och öka chanserna för en 

långvarig förändring. Tiden framför skärm, t.ex. TV och dator, bör begränsas 

(Internetmedicin, 2016).   

  

Omvårdnadsteori 

Joyce Travelbees teori fokuserar på det mellanmänskliga. Enligt Travelbee (i Kirkevold, 

2000) måste man för att förstå vad omvårdnad är även förstå vad som händer mellan patienten 

och sjuksköterskan. Man måste förstå hur deras samspel kan upplevas och vilka konsekvenser 

detta kan ha för patienten och dennes tillstånd (Kirkevold, 2000). 

Människan 

Enligt Kirkevold (2000) är Travelbees människosyn individualistisk och den enskilda 

personen är i centrum. Enligt Travelbee är varje människa unik, alla har olika upplevelser av 

sjukdom, förluster, lidande o.s.v. Hon tar avstånd till den generaliserande människosynen och 

begreppen sjuksköterska och patient avvisar hon då hon anser att dessa ord generaliserar och 

tar bort individuella drag och betonar gemensamma drag. De generella dragen blir styrande 

och individens unika egenskaper försvinner. Detta reducerar enligt Travelbee den enskilda 

individen till något generellt (i Kirkevold, 2000).  

Kommunikation 

Enligt Travelbee (i Kirkevold, 2000) är kommunikation en av sjuksköterskans viktigaste 

redskap. Kommunikation är en gemensam process där tankar och känslor delas. Målet med 

omvårdnad att hjälpa patienten bemästra sin sjukdom och hitta en mening i sin upplevelse. 

För att kunna hjälpa patienten med detta är kommunikation en förutsättning. Kommunikation 

är en medveten process som möjliggör för sjuksköterskan att skapa ett mellanmänskligt 
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förhållande till patienten, och på så sätt uppnå målet med omvårdnaden. Kommunikationens 

syfte är att lära känna patienten och lära känna patientens behov (Kirkevold, 2000).  

Hälsa och omvårdnad 

Målet med all omvårdnad är enligt Travelbee (i Kirkevold, 2000) att hjälpa patienten hantera 

sjukdom och att hitta en mening med sjukdomen. Ett annat mål är att främja hälsa och 

förebygga sjukdom och lidande. Begreppet hälsa definieras aldrig inom Travelbees teori. 

Enligt henne är hälsa ett individuellt begrepp och hälsa har olika betydelse för olika 

människor. 

 

Travelbees teori håller sig inom ett ganska smalt område och omvårdnaden beskriver i första 

hand sjuka personer. Hennes teori påpekar även hur viktig kommunikation är och har som mål 

att förebygga sjukdom och främja hälsa (i Kirkevold, 2000). Övervikt och fetma hos barn är 

en hälsorisk och är någonting som kan förebyggas (Sveriges riksdag, 2013). Travelbees teori 

(i Kirkevold, 2000) går ut på att, med hjälp av kommunikation, främja hälsa och förebygga 

ohälsa och därför anses Travelbees teori passande till det valda syftet till studien. Genom att 

hjälpa barn att gå ner i vikt eller att inte gå upp i vikt och bli överviktiga kan sjukdomar 

förebyggas, för att göra detta antas kommunikation med föräldrarna och barnen viktigt. 

Problemformulering 

Barn med övervikt och fetma är mer benägna att utveckla sjukdomar som till exempel 

diabetes och hjärtsjukdomar. Övervikt och fetma samt sjukdomarna som kommer med dessa 

tillstånd är möjliga att förebygga (WHO, n.d.). 

Detta ämne valdes eftersom att övervikt och fetma hos barn är ett växande problem och detta 

är ett problem som man som sjuksköterska stöter på. Orsaken till att övervikt uppstår är väl 

känt och hur det ska förebyggas och behandlas är också känt, med till exempel fysisk aktivitet 

och god, varierad kost. Problemet är hur man ska kunna motivera barn och ungdomar att göra 

de livsstilsförändringar som krävs för att hålla vikten eller gå ner i vikt. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att ta reda på hur barn och föräldrar kan förebygga övervikt 

och fetma hos barnet samt vilken roll sjuksköterskan spelar i förebyggandet av barnövervikt. 

Frågeställningar 

1. Hur kan barn och föräldrar förebygga övervikt och fetma? 
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2. Vilket stöd kan barnet och föräldrarna få av sjuksköterskan för att förebygga övervikt och 

fetma hos barn? 

METOD 

Design 

Studien är en litteraturstudie.  

Urval 

Vetenskapliga orginalartiklar valdes från databasen Pubmed. Vetenskapliga artiklar på 

engelska och svenska inkluderades för att nå studiens syfte. Åldrar som inkluderades var 

mellan ett till 18 år. Studierna var  publicerade under 2000-talet. Både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar inkluderades om artiklarna genomgått en etisk granskning och blivit 

godkänd av en etisk kommitté. Artiklar som exkluderas är artiklar som inte uppfyller de valda 

inklusionskriterierna.  

I urvalsprocessen valdes lämpliga sökord ut, sökord som ansågs passande för att besvara 

studiens syfte. Abstract valdes att läsas om titeln ansågs vara passande för studiens syfte och 

frågeställningar, om abstractet ansågs passande för att besvara studiens syfte lästes resten av 

artikeln och sparades i en speciell mapp på författarens dator. Sökorden, antalet träffar, antalet 

lästa abstract och antalet utvalda artiklar sorterades in i tabell 1 för att tydliggöra 

urvalsprocessen.  

 

Tabell 1. Urvalsprocessen av artiklar vid databassökning. Sökningarna är gjorda i november och 

december 2015. 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa abstract Antal utvalda 

artiklar 

PubMed Childhood obesity prevention parents 1040 4 2 

PubMed obesity childhood prevention primary 

care 

303 0 0 

PubMed obesity childhood prevention managing 50 7 2 

PubMed pediaric obesity prevention 1977 2 0 

PubMed pediatric obesity prevention parents 393 3 0 

PubMed health care childhood obesity 2698 1 0 

PubMed health care childhood obesity 

prevention 

1443 0 0 

 PubMed approach prevent childhood obesity 110 3 1 

 PubMed school nurses prevention obesity 

children 

153 15 8 

 PubMed nurses prevention childhood obesity 157 9 3 
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Kvalitetsanalys 

De valda studiernas kvalitet bedömdes utefter om kvaliteten är låg, medel eller hög. 

Kvalitetsbedömningsmallar som användes finns i boken skriven av Willman, Bahtsevani och 

Stoltz (2011). Artiklarnas kvalitet bedömdes sedan och sorterades in i tabell 3. Områden som 

bedömdes gällande kvaliteten av kvalitativa studier var: om det finns ett tydligt syfte, 

deltagarnas ålder, antal och kön, om kontexten är presenterad och det finns ett etiskt 

resonemang, om urvalet är strategiskt och relevant, om tydligt urval, datainsamling och analys 

finns beskriven, om resultatet är logiskt och begripligt, data- och/eller analysmättnad finns 

och om resultatet tydligt redovisas. Vid kvantitativa studier bedömdes områden så som: 

studiens forskningsmetod (RTC eller CCT), antal center, kontrollgrupper, deltagarnas antal, 

ålder och kön, om inkluderings- och exkluderingskriterier finns beskrivna, vad studien avsåg 

att studera, om urvalet finns beskrivet, om patienter/vårdare/forskare blindats, om 

randomiseringsförfarande finns beskrivet, om grupperna var likvärdiga vid start, om 

bortfallsanalysen och bortfallsstorleken beskrivits, etiskt resonemang, om instrumenten är 

valida och reliabla, om resultatet är generaliserbart samt huvudfynd. Artiklarna som 

inkluderades har kvalitet på minst medel. För att bedöma kvalitén på artiklarna räknades 

procent ut genom att ta andelen svarade ja i formuläret dividerat med antalet frågor. För 

kvalitet medel krävdes att artikeln uppnådde minst 50% ja-svar och för hög kvalitet skulle 

artikeln uppnå minst 70%, allt under 50% räknades som låg kvalitet. Artikelsökningen ledde 

till att 15 artiklar valdes ut. Efter kvalitetsgranskningen föll sex artiklar bort på grund av 

bristande kvalitet och/eller brist på etisk godkännande (se tabell 2).  

Etiska överväganden 

När forskning sker finns vissa etiska regler som måste följas. De självklara kraven är att ingen 

person får utsättas för fysisk eller psykisk skada, kränkning eller förödmjukelse. Detta kallas 

individskyddskravet. Därefter finns det ett antal regler som måste följas. Alla 

undersökningsdeltagare ska informeras om deras uppgift i projektet, vilka villkor som gäller 

samt syfte och en beskrivning av hur forskningen kommer gå till. Information om att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan negativa konsekvenser ska ges. 

Deltagaren ska själv få bestämma hur länge och på vilka villkor de ska delta. Deltagaren ska 

få information om allting i undersökningen som kan påverka villigheten att delta. Forskaren 

ska ha formellt samtycke från undersökningsdeltagaren, om deltagaren är under 15 år ska 

detta samtycke hämtas från föräldrarna/vårdnadshavarna. När det gäller beslutet att deltaga 

eller inte ska inte deltagarna utsättas för påtryckningar eller annan påverkan. Alla personer i 
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forskningsprojektet som har hand om etiskt känsliga uppgifter eller identitet till personer bör 

underteckna ett dokument om tystnadsplikt gällande dessa uppgifter. Alla identitetsuppgifter 

ska antecknas, lagras samt avrapporteras på ett sätt som för det omöjligt för enskilda 

människor att identifiera och komma åt uppgifterna. Detta gäller framför allt när det gäller 

uppgifter som kan anses etiskt känsliga. Uppgifter om deltagarna får inte användas eller 

lämnas ut för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga avsikter. Personuppgifter får 

inte heller användas vi beslut eller åtgärder som påverkar personen (vård, tvångsvård o.s.v.), 

för detta krävs medgivande av den berörda personen (Vetenskapsrådet, 2002). För att få utföra 

forskning på människor ska forskningshuvudmannen ansöka om etisk prövning. 

Huvudmannen är den myndighet eller den fysiska person som bedriver forskningen, t.ex. om 

man är anställd genom universitet eller landsting är denna huvudman. Huvudmannen har 

huvudansvaret för forskningen. Ovanstående text gällande vad etik inom forskning innebär 

finns beskrivet för att tydliggöra studiens krav på att de vetenskapliga artiklarna ska 

genomgått en etisk granskning och godkänts av en etisk kommitté och för att tydliggöra vad 

detta innebär. 
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Tabell 2. Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 

Författare, år, 

land 

Syfte Metod 

Design, utfallsmått, 

datainsamlingsmetod, 

dataanalys, etik 

Deltagare, bortfall 

Inkusions/exklusionskriterier. antal 

deltagare, antal bortfall. 

Resultat Kvalitet 

A.  Brødsgaard, 

L. Wagner, B. 

Peitersen & I. 

Poulsen. 2013. 

Danmark. 

Ta reda på mödrars syn och 

erfarenheter av förebygga 

och handha övervikt hos sina 

barn. 

Kvalitativ studie. Barn 

från DNBC (Danish 

National Birth Cohort). 

Kategoriserades som 

övervikiga eller icke-

överviktiga via BMI. 

Deltagarna intervjuades 

med öppna frågor. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Studien har blivit 

godkänd av en etisk 

kommitté.  

Sju mödrar till överviktiga barn 

och sex mödrar till icke-

överviktiga barn. En mamma föll 

bort under intervjuprocessen. 

Inklusionskriterier: a) tidigare 

försök att undvika övervikt har 

gjorts b) endast en liten 

viktuppgång sedan tidigare 

viktkontroll c) förälder med normal 

vikt, övervikt eller fetma. 

Exclusionkriterier:  a) Barn med 

sjukdomar som kan påverka vikten 

b) barn som kommit in i puberteten 

c) mödrar med psykiatriska 

diagnoser. 

Mödrarna kände att de hade 

kompetensen för att hantera 

sina barns vikt men inte 

energin till det. Stöd krävdes 

från sjukvårdspersonal. Alla 

mödrar kände ett stort ansvar 

för sina barns vikt och barnens 

ohälsosamma vanor. 

Medel 

S. Stock, C. 

Miranda, S. 

Evans, S. Plessis, 

J. Ridley, S. Yeh 

& J-P. Chanolne. 

2007. 

Storbritannien. 

Att starta ett projekt med 

"healthy buddies" och peer-

learning, större barn som 

mentor till de yngre, och 

utvärdera effekten av 

projektet gällande elevernas 

fysisk aktivitet, matvanor och 

kunskap om vad som är 

nyttigt. 

Kvantitativ icke-

randomiserad studie. 

Deltagarna fyllde i ett 

frågeformulär med frågor 

om kroppsuppfattning, 

kunskap om 

nutrition/fysisk aktivitet, 

hur nyttigt barnen åt och 

mängden fysisk aktivitet.  

T-test för att analysera 

förändringar. Studien är 

godkänd av en etisk 

kommitté samt 

godkännande av 

vårdnadshavare för 

eleverna i 

interventionsgruppen. 

Två skolor ingick, en intervention 

och en kontroll. Elever i fjärde till 

sjunde klass (intervention n=128 

och kontroll n=71) samt elever i 

förskola till tredje klass 

(intervention n=100 och kontroll 

n=61. Inklusionskriterier:  

Godkännande av vårdnadshavare 

att delta i studien. 

Exklusionskriterier: Elever som 

inte fått medgivande av sina 

vårdnadshavare 

Peer-learning kan vara ett 

effektivt sätt att öka barns 

medventenhet om hälsa och 

hälsosamma levnadsvanor. 

Hög 
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S. Tucker & L.M. 

Lanningham-

Foster. 2015. 

USA. 

Undersöka effekten på 

barnövervikt av läroplanen 

"Let's go 5-2-1-0" föramförd 

av sjuksköterskestudenter på 

fjärde- och femteklassare .  

Kvantitativ studie. 

Eleverna fick fylla i ett 

frågeformulär om sina 

mat-, TV-, och 

motionsvanor. Elevernas 

BMI räknades ut och 

jämfördes. Godkänd av 

etisk kommitté 

72 stycken fjärde och 

femteklassare från två skolor samt 

45 sjuksköterskestudenter.  

Deltagarna från båda skolorna 

förbättrade sitt intag av frukt, 

grönsaker och fruktjuice samt 

ökade mängden utförd fysisk 

aktivitet med hjälp av 

sjuksköterskestudenterna.  

Hög 

G.E. Isma, A-C. 

Bramhagen, G. 

Ahlström, M. 

Östman & A-K. 

Dykes. 2013. 

Sverige. 

Att belysa och beskiva hur 

CHC (Child Health Care)-

sjuksköterskor uppfattar sitt 

arbete gällande övervikts- 

och fetmaprevention hos 

barn. 

Kvalitativ studie. Studien 

är godkänd av en etisk 

kommitté.  

Intervjuer med 18 CHC-

sjuksköterskor från 17 

barnkliniker. Inklusionskriterier 

var att sjuksköterskorna skulle ha 

jobbat i minst ett år med barn noll 

till sex år.  

 Hög 

K.M. Turner, C. 

Salisbury & 

J.P.H. Shield. 

2011. 

Storbritannien.  

Undersöka föräldrars syn och 

erfarenheter av 

primärvårdens 

barnfetmaprevention. 

 

 

Kvalitativ studie. 

Deltagare kontaktades via 

överviktsklinik för barn, 

generella kliniker och en 

överviksgrupp i England. 

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och 

analyserades  

 

Intervjuer med 15 föräldrar till 

överviktiga barn i åldrarna 5-10 år.  

 

Föräldrarna ansåg att 

primärvården är ett bra ställe 

att behandla övervikt och 

fetma hos barn men de kände 

motvilja mot att söka till 

primärvården på grund av 

rädsla att barnets fetman 

skulle skyllas på dem. 

Deltagarna ifrågasatte även 

om sjukvårdspersonalen har 

kunskap, tid och resurser att 

på ett effektivt sätt hantera 

övervikt och fetma hos barn.  

Medel 

S. Blizzard Tripp, 

J. Templeton 

Perry, S. Romney 

& J. Blood-

Siegfried. 2011. 

USA. 

Undersöka om motiverande 

samtal inom primärvård kan 

hjälpa i behandlingen mot 

övervikt och fetma hos barn. 

Kvantitativ studie. 

Barnen och föräldrar fick 

fylla i ett frågeformulär 

för att avgöra 

motivationen.   

Inkusions/exklusionskriterier. antal 

deltagare, antal bortfall. 

En privat pediatrisk klinik valdes 

ut och 50 barn mellan 5-18 år 

tillsammans med familjen valdes 

ut. Barn med ett högt BMI erbjöds 

samtal en gång per månad under 

sex månader angående hälsosam 

livsstil. 3 barn föll bort under 

studien.  

Varje månad gick 

motivationen ner hos barnen 

trots motiverande samtal. 

MedelBMI sjönk från 26.6 för 

mätningen till 26.1 sista 

mätningen. Barnens 

motivation ökade när vikten 

började minska och 

midjemåttet minskade.  

Medel 
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S.J.Tucker, Y.L. 

Ytterberg, L.M. 

Lenoch. T.L. 

Schmit, D. I. 

Mucha, J.A. 

Wooten, C.M. 

Lohse, C.M. 

Austin & K.J. 

Mongeon 

Wahlen. 2013. 

USA.  

Att testa "let's go 5-2-1-0" 

programmet genom 

motiverande samtal med 4 

till 18 åriga barn och 

föräldrar. Programmet 

levereras av sjuksköterskor 

inom primärvården. 

Metod 

Quasi-experimentell 

kvantitativ studie. BMI 

mättes och "healthy 

habits" frågeformulär 

fylldes i. Studien har 

blivit godkänd av en etisk 

kommitté.  

Deltagare, bortfall 

Inkusions/exklusionskriterier. antal 

deltagare, antal bortfall. 

Två grupper: en interventionsgrupp 

och en kontrollgrupp. 96 deltagare 

deltog vid sex-månaders 

kontrollen. 83 deltagare deltog vid 

12-månaders kontrollen. 

Inklusionskriterier: Överiktigt 

barn, godkännande av föräldrar. 

Barnen gjorde signifikanta 

förbättringar gällande 

hälsosamma vanor och barnen 

i interventionsgrupper sjönk 

mer i BMI än barnen i 

kontrollgruppen. 

Medel 

A. Høstgaard 

Bornde, P. 

Bentsen &  A.L. 

Hindhede. 2014. 

Danmark.  

Undersöka hur 

skolsköterskor använder 

motiverande samtal för att 

förebygga och behandla 

fetma hos barn. 

Kvalitativ studie 

bestående av 

semistrukturerade 

intervjuer med 

skolsköterskor. 

Sjuksköterskorna fick 

utbildning i motiverande 

samtal och ett år senare 

utfördes intervjuerna. 

Studien har blivit 

godkänd av en etisk 

kommitté. 

12 skolsköterskor. Fem lokala 

områden med 41 skolor. Barnen 

identifierades av skolsköterskan 

genom BMI kurvor.  

Skolsköterskorna använde 

motiverande samtal vid samtal 

med överviktiga barn. De 

ansåg att det är bättre att få 

barnen att prata och konstatera 

problemet själva än att peka 

finger. 

Problem som skolsköterskorna 

ansåg fanns med metoden är 

när föräldrar inte ansåg att 

barnets fetma var ett problem 

och när barn och föräldrar var 

på olika stadier i motivation.  

Hög 
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RESULTAT 

Hur kan barn och föräldrar förebygga övervikt och fetma? 

Enligt studien skriven av Brødsgaard et al. (2013) har mödrar kompetensen att hantera sina 

barns övervikt men inte energin för det. Dessa mödrar kände ett stort ansvar för sina barns 

övervikt och fetma och ansåg sig vara förebilder för sina barn matvanor och mängd fysisk 

aktivitet. Mödrarna till de överviktiga barnen kände sig dock mindre självsäkra som förebild 

och hade skuldkänslor för sina barns övervikt. Flera av mödrarna med överviktiga barn valde 

att inte prata med sina barn om övervikten med rädsla att barnet skulle få ätstörningar så som 

anorexia och med rädsla att barnen skulle känna sig oälskade och därmed förstöra barnets 

självförtroende. Även om det krävs motivation från föräldrarna så krävs det att barnet är 

motiverat för förändring. Bristen på energi att ta tag i sina barns övervikt kom, enligt 

mödrarna, från stressfulla och upptagna liv. Alla mödrar, både de med överviktiga barn och 

de med normalviktiga barn, ansåg att det krävdes stöd från sjukvårdspersonal för att hantera 

övervikt och fetma hos barn, stöd i form av erkännande och vägledning. 

I studien skriven av Stock et al. (2007) undersöktes om barns hälsa och vanor kan förbättras 

genom "health buddies" och peer-learning. I studien fungerade de äldre barnen som mentor 

för de yngre barnen. Genom att para ihop äldre och yngre elever kunde alla elever involveras 

och hela skolan engageras som en helhet. Studien visade att äldre elever kan främja hälsa hos 

yngre elever på ett effektivt sätt. Även om även barnen i interventionsgruppen ökade i vikt 

under studietiden var ökningen signifikant lägre än hos barnen i kontrollgruppen. Detta tyder 

på en förbättrad hälsokunskap, hälsoattityd, hälsobeteende och ökad fysisk aktivitet.  

I studien utförd av Tucker och Lanningham-Foster (2015) användes läroplanen "Let's go 5-2-

1-0" av sjuksköterskestudenter på fjärde- och femteklassare för att undersöka effekten på 

barnövervikt. Let's go 5-2-1-0 är ett program som riktar in sig på att förebygga fetma hos 

barn. Det går ut på att barn ska förändra sina levnadsvanor och är ett program som används 

inom skola, barnkliniker och barnorganisationer. Siffrorna står för: 5 frukter eller grönsaker 

per dag, 2 timmar eller mindre framför tv- eller dataskärm, 1 timme eller mer av fysisk 

aktivitet per dag och 0 söta drycker per dag och mer vatten (Let's go 5-2-1-0, 2015). Elever 

valdes ut från två skolor, sjuksköterskestudenter valdes ut och tilldelades två till tre yngre 

elever att arbeta med (Tucker & Lanningham-Foster, 2015). BMI, hälsovanor och fysisk 

aktivitet mättes hos alla elever innan studien. Eleverna fick fylla i ett frågeformulär vilket 

bedömde nutrition, skärmtid, fysisk aktivitet och familjens matvanor. Interventionen 
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involverade hälsoprogrammet "Let's Go 5-2-1-0" vilket levererades i klassrummen av 

skolsköterskan på skolan. Sjuksköterskestudenterna spenderade sedan lunchrasten med 

barnen som tilldelats och tillsammans diskuterades hälsosamma vanor (t.ex. fem frukter per 

dag och grönsaker varje dag). Antal sessioner varierade från 14 till 21. För att bedöma den 

fysiska aktiviteten fick eleverna bära en stegräknare under fem dagar innan studiens början 

och fem dagar i slutet på studien. Barnen från båda skolorna hade en signifikant ökning i antal 

steg i slutet av studien och deltagarna från båda skolorna förbättrade sitt intag av frukt, 

grönsaker och fruktjuice samt ökade mängden utförd fysisk aktivitet med hjälp av 

sjuksköterskestudenterna.  

Vilket stöd kan barnet och föräldrarna få av sjuksköterskan för att förebygga övervikt 

och fetma hos barn? 

Föräldrarna i studien skriven av Turner et al. (2011) ansåg att primärvården är en bra 

plattform att behandla övervikt hos barn men att det fanns en motvilja att söka denna vård på 

grund av rädsla att barnets övervikt skylls på föräldrarna. I denna studie ifrågasattes även 

sjukvårdspersonalens kunskap, tid och resurser att på ett effektivt sätt hantera övervikt och 

fetma hos barn. Föräldrarna behöver bli försäkrade om att sjukvårdspersonal kan hantera 

övervikten på ett icke-dömande sätt. Föräldrarna ansåg att personalen inte har insikt i att 

pengar inte fanns för att handla nyttig mat.  

Syftet med studien utförd av Tucker et al. (2013) var att undersöka effektiviteten av "Let's go 

5-2-1-0" programmet samt motiverande samtal med 4 till 18 åriga barn och föräldrar. 

Mätningar som gjordes var BMI på deltagarna och ett "healthy habits" frågeformulär fylldes i 

i början av studien, efter sex månader och efter 12 månader.  Programmet levererades av 

sjuksköterskor inom primärvården under en tolv månaders period. Under studien gjorde 

barnen signifikanta förbättringar gällande hälsosamma vanor och barnen i 

interventionsgruppen sjönk mer i BMI än barnen i kontrollgruppen. Fler i 

interventionsgruppen rapporterade ett intag på minst fem frukter per dag, spenderade 2 

timmar eller mindre vid en skärm och utförde fysisk aktivitet under en timme eller mer varje 

dag.  

Barn med övervikt har, jämför med normalviktiga barn, låg självkänsla och förvriden 

kroppsuppfattning (Blizzard et al., 2011). Författarna till studien anser att för att kunna göra 

en livsstilsändring måste det finnas motivation för det, många säger att de vill göra en 

livsstilsförändring med hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet men endast personer som är 
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motiverade lyckas göra denna förändring. I denna studie valdes en privat pediatrisk 

mottagning ut. Därifrån valdes 50 barn med högt BMI i åldrarna 5-18år ut tillsammans med 

familjen. Barnen erbjöds samtal en gång per månad angående hälsosam livsstil under 6 

månader. Initialt var alla familjer motiverade att utföra positiva livsstilsförändringar. Under 

de första månaderna sjönk motivationen men hos deltagarna som tappade i vikt och i 

midjemått gick motivationen upp. Under studien sjönk medel-BMI från 26.6 vid första 

mätningen till 26.1 vid sista mätningen (Blizzard et al., 2011). 

I studien skriven av Høstgaard et.al. (2014) undersöktes hur skolsköterskor använder 

motiverande samtal och integrerar det i den dagliga rutinen för att förebygga och behandla 

fetma. Skolsköterskorna ansåg att de fick bättre resultat från eleverna när barnen själva fick 

konstatera problemet, t.ex. genom att titta på växtkurvan. Skolsköterskorna ansåg dock att det 

finns problem med metoden. Dessa problem uppstod t.ex. när föräldrar inte ansåg att barnets 

fetma är ett problem, detta kunde leda till situationer där skolsköterskan stod inför dilemmat 

att välja att respektera föräldrarnas autonomi och förälderns ansvar för barnets hälsa. En 

annan situation skolsköterskorna uppfattade som svårt var när barnet och föräldrarna är i olika 

skeden gällande uppfattningen av övervikten eller visar olika nivåer av motivation för att 

utföra ändringar i beteende. Det blir ett dilemma när barnet känner sig olycklig gällande 

övervikten men föräldrarna antingen inte tycker det är ett problem eller inte vill ändra 

beteendet. En annan sak skolsköterskorna ansåg vara ett problem var att föräldrarna 

uppfattade det som svårt att utföra nödvändiga ändringar, ofta beroende på barriärer utanför 

familjen. Detta på grund av att barnen hela tiden har tillgång till onyttig mat och dryck och att 

idrottsanläggningar ofta inte är lättåtkomliga och dyra. 

I studien skriven av Isma et al. (2013) valdes 18 barnsjuksköterskor strategiskt ut från 17 

olika barnkliniker. Barnsjuksköterskorna ansåg sig inte ha tillräcklig med kunskap eller 

resurser för att hjälpa överviktiga barn, att förebyggande av barns övervikt inte är någonting 

som prioriteras samt att bristande samarbete från föräldrarnas sida är ett problem. 

Sjuksköterskorna ansåg att det finns viktigare problem som prioriteras före barnfetma och att 

barnövervikt inte anses som viktigt inom barnsjukvård eftersom det inte ses ofta på 

klinikerna. De ansåg att de inte har tillräckligt med utbildning, tid eller verktyg för att hantera 

övervikt hos barn samt att övervikt hos mindre barn kan vara svårt att upptäcka och att de 

behöver mer tid för att hantera de här problemen. 
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DISKUSSION 

Två av studierna kom fram till att "Let's go 5-2-1-0" programmet är ett bra sätt att motivera 

barn att gå ner i vikt och förbättra sina hälsovanor (Tucker & Lanningham-Foster, 2015; 

Tucker et al., 2013) och tillsammans med motiverande samtal ger det ännu bättre resultat. 

Andra studier kom fram till att genom att använda äldre elever som mentor till yngre elever 

kan hälsovanor förbättras (Tucker & Lanningham-Foster, 2015; Stock et al., 2007). Flera av 

studierna belyste sjuksköterskornas brist på tid, verktyg och resurser att arbeta förebyggande 

mot och behandla barnfetma (Isma et al., 2013; Turner et al., 2011). Föräldrarna spelar en stor 

roll och det kan bli problem när föräldrarna inte anser att barnets övervikt är ett problem 

(Høstgaard et al., 2014) och att det finns en rädsla för ätstörningar och sänkt självförtroende 

om ämnet tas upp med barnet (Brødsgaard et al., 2013). Ett annat problem som uppkommer är 

den enkla åtkomsten av onyttig mat och dryck och bristen på billiga faciliteter för utförande 

av fysiska aktiviteter (Høstgaard et al., 2014). 

Resultatdiskussion 

Hur kan barn och föräldrar förebygga övervikt och fetma? 

Någonting som verkar vara ett problem för föräldrar att ta tag i barnets fetma är rädsla att 

förstöra barnets självförtroende och det finns en rädsla för ätstörningar (Brødsgaard et al., 

2013). Ett annat problem som tas upp är att nyttig mat är för dyrt och att det inte alltid finns 

pengar för det (Turner et al., 2011). Det finns saker föräldrar kan göra för att förebygga eller 

behandla övervikt och fetma hos barn som inte behöver kosta något extra, bland annat att ha 

måltider på regelbundna tider, se till att barnet får i sig frukt och grönsaker, hålla nere intaget 

av sötsaker och att barnet når upp till den rekommenderade mängden daglig fysisk aktivitet 

(Internetmedicin, 2016). Man kan argumentera att det i dagen samhälle är svårt att hitta tid 

och energi i vardagen till dessa åtgärder (Brødsgaard et al., 2013). För att barnen ska kunna 

göra en livsstilsförändring krävs det att föräldrarna också är beredda att göra förändringar och 

att föräldrarna förstår att barnets övervikt eller fetma är ett problem. Om föräldrarna inte 

uppfattar barnets övervikt som ett problem eller inte anser att barnet är överviktigt finns det 

ingen anledning för dem att utföra en förändring. Travelbee (i Kirkevold, 2000) påpekar att 

kommunikation är en viktig del i att förbygga sjukdom och främja hälsa, genom 

kommunikation och ett mellanmänskligt förhållande kan målet nås (målet är i detta fall 

förebyggande och behandling av övervikt och fetma). Travelbee talar även om att hjälpa 

personer bemästra sin sjukdom genom kommunikation. Genom kommunikation med 
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föräldrarna och barnet kan de få hjälp att nå målet och få hjälp att hitta motivation till 

eventuella livsstilsförändringar. 

Genom "health buddies" kan barnen motivera varandra att hålla en hälsosam livsstil (Stock et 

al., 2007), ett bra sätt att göra detta på kan vara att äldre barn kan fungera som mentor och 

förebild till de yngre barnen. Genom att använda t.ex. stegräknare kan barnen få en motivation 

till att utföra fysisk aktivitet (Tucker & Lanningham-Foster, 2015), man skulle då kunna sätta 

upp ett mål på antal steg som barnet ska gå varje dag och göra det till en utmaning att komma 

upp i den mängden steg.  

Ett problem som tas upp i studien av Høstgaard et al. (2014) är att den ständiga tillgången av 

onyttig mat och dryck samt bristen på ytor eller anläggningar att utföra fysisk aktivitet på. 

Samma problem tas upp av Danielsson och Jansson (2003). Detta skulle kunna bli ett mindre 

problem om sötsaker togs bort i skolan och man serverade frukt istället och att den fysiska 

aktiviteten ökades (Sveriges riksdag, 2013), vilket skulle minska tillgängligheten av 

onyttigheter och öka barnens utförda fysiska aktivitet i skolan. Barn bör även uppmuntras till 

aktiviteter som ger naturlig motion, t.ex. cykla eller gå till och från skolan och ta trappor 

istället för hiss (Internetmedicin, 2016), på detta sätt görs fysisk aktivitet till en naturlig del av 

vardagen. 

Vilket stöd kan barnet och föräldrarna få av sjuksköterskan för att förebygga övervikt och 

fetma hos barn? 

Någonting som verkar fungera för att behandla och förebygga fetma hos barn är att gå genom 

skolan. Skolsköterskan kan hålla i program som engagerar alla barn, t.ex. "Let's go 5-2-1-0" 

och genom att låta de äldre barnen vara mentor till de yngre barnen kan motivationen höjas 

hos de yngre barnen (Stock et al., 2007; Tucker & Lanningham-Foster, 2015) då det finns god 

evidens för att beteendeinriktad behandling fungerar bättre på yngre barn än på äldre barn 

(Internetmedicin, 2016).    

Ett genomgående tema när det gäller primärvårdens förebyggande och behandlande insatser är 

att personalen inte anses ha tid, resurser eller kunskap att förebygga och behandla fetma. Med 

mera fetmainriktad utbildning skulle sjuksköterskor inom primärvården eller på barnkliniker 

kunna hålla i förebyggande fetmaprogram, kanske i samarbete med skolor och elever. Studien 

skriven av Tucker et al. (2013) visar att sjuksköterskor inom primärvården, med rätt 

utbildning och tillräckligt med tid, kan göra skillnad angående barns vikt.  
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Genom att låta barnen själva förstå att de är överviktiga, t.ex. genom att visa växtkurvan kan 

barnen själv bli motiverade att göra livsstilsförändringar (Høstgaard et al., 2014). Barnen 

behöver vara motiverade för att kunna göra livsstilsförändringar och det kan vara svårt att 

hålla barnen motiverade en längre period. Studien av Blizzard et al. (2011) visade att för att 

barnen ska fortsätta vara motiverade måste barnet se en förbättring för att fortsätta vara 

motiverad, t.ex. att midjemåttet, BMI eller vikten går ner.   

Metoddiskussion 

En styrka med studien är att det är ett välforskat område med många olika vinklar på vem som 

ansvarar för barnets övervikt och fetma och det fanns därför mycket information att inhämta. 

Sökningen av artiklar tog ganska kort tid och därmed kunde fokus läggas på resultatet. 

En nackdel med studien är att syftet och frågeställningarna är breda och det blev därför svårt 

att välja artiklar, fanns en risk att det skulle bli spretigt. För att förenkla artikelsökningen hade 

syftet och frågeställningarna kunnat avsmalnats. En annan nackdel är att andelen artiklar blev 

få efter kvalitetsgranskningen och resultatet blev inte tillräckligt omfattande, vilket innebär att 

studiens resultat ska generaliseras med stor försiktighet. 

Kliniska implikationer för omvårdnad 

Övervikt och fetma är ett stort problem i samhället som drar med sig sjukdomar. Genom att 

förebygga övervikt och fetma hos barn kan dessa sjukdomar och onödigt lidande förebyggas. 

Genom denna litteraturstudie samlas resultat från flera studier gällande hur övervikt på bästa 

sätt kan förebyggas och hur sjukvården och sjuksköterskor kan hjälpa till med detta.  

Slutsats 

Föräldrarna spelar en stor roll i förebyggandet och behandlingen av barnövervikt och 

barnfetma och om föräldrarna inte tycker att barnets övervikt/fetma är ett problem försvåras 

behandlingen avsevärt. För att lyckas med förebyggande och behandling av övervikt krävs att 

föräldrarna är motiverade att utföra ändringar i vardagen. Sjuksköterskor och skolsköterskor 

anser sig inte ha tid, verktyg eller resurser att hantera detta problem och anser att det krävs 

mer utbildning och tid. 
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