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Sammanfattning    
 
Övervikt och fetma är ett angeläget och ökande problem bland barn och ungdomar både 
globalt och nationellt. Det finns många faktorer som bidrar till att utveckla övervikt och 
fetma exempelvis stress, låg social status, föräldrarnas BMI, mindre fysisk aktivitet och 
alltför energirik kost. Det har visat sig att de omgivnade faktorerna har en starkare 
påverkan på utvecklandet av övervikt och fetma än de genetiska. Det hälsofrämjande 
arbetet skall påbörjas inom barnhälsovården för att sedan följa med barnet till 
skolhälsovården. Calgary familjemodell är ett bra redskap som hjälper 
distriktssköterskan att se familjen i sitt rätta sammanhang och kan därigenom ge 
familjen rätt stöd och hjälp utifrån deras förutsättningar för att skapa ett hälsosamt liv. 
 
Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskans hälsofrämjande arbete mot 
övervikt och fetma inom barn- och skolhälsovården. Genom kvalitativ innehållsanalys 
har tolv vårdvetenskapliga artiklar analyserats för att få en god förståelse i ämnet och 
uppnå syftet med studien. Det framkommer att övervikt och fetma etablerar sig i allt 
yngre åldrar, därför är det viktigt att det hälsofrämjande arbetet påbörjas tidigt i 
barndomen. Det förutsätts att hela familjen involveras, eftersom det är föräldrarnas 
ansvar att grundlägga ett hälsosamt synsätt hos sina barn. För att motivera familjen bör 
distriktssköterskan ha god kännedom om familjen och dess livssituation. 
Distriktssköterskan beskriver att det hälsofrämjande arbetet är frustrerande och 
komplext. De saknar tid för familjerna och uppdaterat arbetsmaterial för att handha 
ämnet på ett bra sätt. Distriktssköterskan har ett stort ansvar i att anpassa det 
hälsofrämjande arbetet mot övervikt och fetma hos barn både inom barn- och 
skolhälsovården utifrån varje familjs förutsättningar. Familjens involvering skall 
genomsyra arbetet med barnen, men det blir ett etiskt dilemma när distriktssköterskan 
har en större ambition än familjen i livsstilsförändringen. För att distriktssköterskan 
skall känna sig trygg och kunna möta barnet och dess familj på ett tillfredställande sätt 
anser vi att det behövs mer tid och resurser i form av ett uppdaterat arbetsmaterial och 
en förstärkt personalstyrka.  
 
Nyckelord: distriktssköterskan, hälsofrämjande arbete, övervikt, fetma, barnen, 
familjen, identifiering, riskfaktorer.  
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INLEDNING 

Det hälsofrämjande arbetet mot övervikt och fetma hos barn är ett angeläget ämne för 
distrikssköterskan då det är en förutsättning för att förebygga den rådande 
fetmaepidemin i världen. I Sverige ses också att andelen barn med övervikt och fetma 
ökar allt mer. Övervikt och fetma resulterar i ett onödigt lidande hos barnen samtidigt 
som det kommer att kosta samhället mycket pengar i omhändertagandet av 
följdsjukdomar. Vi lever idag i ett stressigt samhällsklimat, vi får allt mindre tid över till 
den vardagliga fysiska aktiviteten och vällagad mat samtidigt som barnen i allt yngre 
åldrar introduceras i mer stillasittande aktiviteter. Det hälsofrämjande arbetet mot 
övervikt och fetma förutsätter att hela familjen involveras då det är föräldrarnas ansvar 
att grundlägga sunda vanor gällande kost och motion och därigenom vara goda 
förebilder för sina barn. Syftet med studien är att beskriva distriktsköterskans 
hälsofrämjande arbete inom barn- och skolhälsovården och därigenom att identifiera 
faktorer som påverkar detta. 
 
 
BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs hur övervikt och fetman är spridd i världen och därefter 
definieras några allmäna begrepp, orsaker och risker till övervikt och fetma. Därefter 
tydliggörs det hälsofrämjande arbetet som sker inom barn- och skolhälsovården och hur 
den familjefokuserade arbetet underlättar för distriktssköterskan samt beskrivs hälsans 
betydelse.  
 

Global och nationell utveckling av övervikt och fetma 

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att det idag är cirka 1,6 miljarder vuxna 
och 20 miljoner barn som betraktas ha en övervikt eller fetma i världen. Vidare 
beräknas att cirka 850 miljoner människor svälter, vilket innebär att i vissa länder i 
tredje världen förs en kamp mot undernäring och fetma på samma gång. Övervikt och 
fetma är ett ökande problem bland barn och ungdomar. WHO fastslog år 1997 att det 
pågår en global fetmaepidemi. USA är det land i Västvärlden som är värst drabbat av 
fetmaepidemin enligt WHO. Här uppskattas det att drygt fyrtio procent av kvinnorna 
och att drygt trettiofem procent av männen är feta. Utvecklingen av fetmaepidemin i 
Indien och Kina är oroande enligt WHO, idag är cirka sexton procent av indierna och 
knappt var tredje kines överviktig eller har fetma. Det är en mindre andel om det 
jämförs med USA eller Europa men det är den snabba utvecklingen som oroar 
(Löndahl, 2007).  
 
I Sverige har studier gjorts som tyder på att övervikt och fetma hos barn har ökat de 
sista tjugo åren (Mårild, Bondestam, Bergstöm, Ehnberg, Hollsing & Albertsson-
Wikland, 2004). År 2004 lade WHO fram en global strategi för medlemsländerna som 
gällde kost, fysisk aktivitet och hälsa för att bromsa fetmaepidemin. Vid WHO´s 
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europeiska ministerkonferens i november 2006 enades det om en handlingsplan för att 
hindra fetmaepidemin i Europa. Handlingsplanen innefattar att amning skall 
uppmuntras, fysisk aktivitet skall främjas, bättre skolmat skall erbjudas och barnen skall 
skyddas från överviktsskapande livsmedel. Regeringen gav Livsmedelsverket och 
Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att ta fram en handlingsplan för goda matvanor och 
ökad fysisk aktivitet hos befolkningen. Dessutom åtog sig SBU att samla ihop och visa 
på vikten av att ha aktuella uppgifter om förebyggande åtgärder mot fetma både hos 
barn, ungdomar och vuxna (SBU, 2005).  På senare år har behandlingen av barnfetma 
ökat radikalt. Det finns en nationell samsyn kring vissa faktorer som främjar en effektiv 
fetmabehandling, dock ses variationer i intensitet i Sveriges olika delar. År 2005 
startade professor Claude Marcus vid Rikscentrum Barnfetma Karolinska sjukhuset upp 
ett nationellt kvalitetsregistret för barn med obesitas (BORIS). Syftet med registret är att 
långsiktigt följa behandlingen av barnfetma i landet, öka kunskapen om vilka 
behandlingsformer som är bra och vilka som är mindre lämpliga för barn i olika åldrar. 
Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och Landsting stöder registret ekonomiskt. 
Registret är under uppbyggnad. Förhoppningen är att registret skall bli ett vedertaget 
redskap i det hälsofrämjande arbetet och behandlingen av barnfetma (http://www.e-
boris.se/om_boris.html). 

Definition av övervikt, fetma samt fysisk aktivitet 

Övervikt klassas av WHO som en risk för sjukdom och fetma som en kronisk sjukdom 
(Löndahl, 2007). Fetma definieras som en ökning av fettvävsinnehållet i kroppen till 
den grad att hälsan påverkas. Den mest använda och vedertagna metoden för att beräkna 
kroppens fettmängd är BMI (Body mass index). Den räknas ut genom att dividera 
kroppsvikten med kroppslängden i kvadrat. En vuxen man med ett BMI högre än 25 
kg/m2 anger övervikt och BMI mer än 30 kg/m2 anger fetma. Metoden anses vara 
tillförlitlig att använda som ett redskap vid diagnostisering av övervikt och fetma. 
Viktigt att ta i beaktande är att individer med en muskulös kroppssammansättning kan 
ha en högre vikt i relation till sin längd, exempelvis kroppsbyggare. Vuxnas 
gränsvärden är inte applicerbara på barn då BMI varierar med ålder och kön (Lager, 
Fossum & Bremberg, 2005). Graden av övervikt och fetma hos barnet beräknas genom 
Body mass index standard deviation score vilket förkortas BMI-SDS (http://www.e-
boris.se/om_boris.html). Upp till två års ålder ökar BMI- värdet, mellan två och fem 
årsålder minskar det för att därefter öka till arton års ålder då vuxen nivåer används. 
Gränserna för övervikt och fetma hos barn justeras därför efter ålder och kön enligt en 
metod som används rutinmässigt inom svensk skolhälsovård (Lager et al. 2005). Den 
svenska folkhälsopolitiken arbetar efter elva målområden varav ett innefattar ökad 
fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet kan definieras som all slags kroppsrörelse utförd av 
skelettmuskelatur som ökar energiförbrukningen. Den viktigaste fysiska aktiviteten för 
barn är den vardagliga fria leken och rörelsen snarare än den organiserade 
motionsaktiviteten. Fysisk aktivitet är positivt ur många synvinklar, det leder till 
förbättrad muskelstyrka, förbättrad kondition, förbättrad motorik, den kognitiva 
förmågan förbättras, den emotionella och sociala utvecklingen påverkas positivt 
(Henriksson, 2004). 
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Orsaker till övervikt och fetma 

Det finns många faktorer som bidrar till att utveckla övervikt och fetma exempelvis 
stress, föräldrar som röker, låg social status, kulturella skillnader, barn som inte har 
ammats, föräldrarnas BMI och föräldrarna som har en utvecklad typ II diabetes 
(Schuman, Nichols & Livingston, 2002). Lindros och Rössner (2007) skriver i sin bok 
att övervikt och fetma är ett resultat av obalans av energiintag över tid, mat med socker 
och fett har en hög energi täthet och är ofta välsmakande men näringsfattig. Singhal, 
Schenk och Kumar, (2007) skriver att större delen av barnfetman inte är genetisk, utan 
orsakad av ett för stort energiintag. Lindros och Rössner (2007) ansåg att ett extra intag 
på femtio till hundra kilokalorier per dag kunde leda till en viktuppgång på två till fem 
kilo under en ett års period.  
 
I en studie utförd i Sverige av Nordenmark (2004) undersöktes om de ökade 
vardagskraven påverkar stressen i familjelivet. Samhället strävar efter en jämnare 
arbetsfördelning mellan mannen, kvinnan, arbetslivet och hemmet. Det har skett en 
förändring, mannen tar i dag ett större ansvar i hemmet och kvinnan har tagit en större 
plats i yrkeslivet. Det politiska målet i Sverige är att det skall vara möjligt att bilda 
familj och samtidigt ha en plats i yrkeslivet. Det har visat sig vara svårt att kombinera 
heltidsarbete med familjebildning, vilket har visat sig medföra en nedgång i födelsetal 
och ett ökat antal personer som drabbas av utbrändhet under sista decenniet på 1900-
talet och början på 2000-talet. I studien framkom att både kvinnan och mannen blev 
tröttare när de blivit föräldrar på grund av att den totala arbetsbördan ökar kring 
familjen.  
 
Utvecklingen i samhället ställer allt mindre krav på fysisk aktivitet hos människor i alla 
åldrar. Vissa platser där barn tidigare kunde leka bedöms i dag vara mindre bra att vistas 
på och det kan leda till att barn och ungdomar blir allt mer inaktiva (Henriksson, 2004). 
Barn och ungdomar tillbringar mer tid framför teven, spelar dataspel och använder 
internet i större utsträckning än tidigare generationer. Teven och internet bidrar inte bara 
till en stillasittande aktivitet utan är också ofta förknippad med intag av energirik kost. 
En annan konsekvens av tevetittandet är reklamen som visar annonser om lättillgänglig 
mat (Larsen, Mandleco, Williams & Tiedman, 2006). Belägg för detta framkommer 
även i en studie av Magnusson, Hulthén och Kjellgren (2005) där det visade sig att en 
tredjedel av barnen tillbringade mer än tre timmar dagligen framför teven och/eller 
datorn. De tenderade också att ha ett högt intag av läsk, energirik kost och en lägre 
aktivitetsnivå. 

Risker vid övervikt och fetma 

Flera studier har belägg för att barn som är överviktiga i barndomen har större risk att 
bli överviktiga som vuxna. På långsikt löper de större risk att utveckla hypertoni, 
diabetes typ II, hjärt- och kärlsjukdomar, sömnapné, ortopediska komplikationer, hud- 
problem, oregelbunden menstruation, gallsten, leverstenos, astma och hyperlipidemi än 
normalviktiga individer. Studier visar att överviktiga barn tenderar att ha sämre sociala 
relationer och negativa upplevelser av skoltiden på grund av mobbning och psykisk 
ohälsa. Detta resulterar i att barnfetma är ett nationellt hälsoproblem som kan leda till 
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sjukdom (Edwards, Nicholls, Croker, Van Zyl, Viner & Wardle., 2006; Kubik, Jayne, 
Fulkerson, Story & Rieland., 2006; Larsen et al., 2006). Ur en hälsoekonomisk 
synvinkel är det av vikt att det hälsofrämjande arbetet startar tidigt i barndomen, då en 
övervikt är mer svårbehandlad i vuxenåldern. På så sätt kan följdsjukdomar som följer 
av övervikt och fetma minskas senare i livet. Det är dock viktigt att se den långsiktiga 
ekonomiska vinsten som kommer av ett effektivt hälsofrämjande arbete där 
befolkningens välbefinnande står i centrum och inte se det i ett alltför kort perspektiv 
(Finkelstein & Trogdon, 2008). 

Ett hälsofrämjande arbete inom barn- och skolhälsovården 

Arbetet på barnavårdcentralen har förändrats och utvecklats under senaste åttio åren. 
Under perioden efter första världskriget, på 1930-40 talet strukturerades och 
organiserades barnhälsovården i Sverige. År 1937 kom ett riksdagsbeslut som innebar 
att alla barn i Sverige har rätt till avgiftsfri hälsovård. Det kallades barnavårdsbyrå för 
att sedan byta namn till barnavårdscentral. Mycket fokus låg på hygien och nutrition för 
att bekämpa infektionssjukdomar och undernäring. Perioden efter andra världskriget, på 
1950–60-talet präglades av en stor optimism och expansion. Hälsokontrollerna 
utvecklades och arbetet blev i större utsträckning hälsofrämjande och 
vaccinationsprogram infördes. Under 1970-80-talet fokuserade barnhälsovården inte 
enbart på mamman utan även på pappan och distriktssköterskan såg familjen i sitt 
sociala sammanhang. Barnhälsovården stöttade föräldrarna, dokumentationen 
utvecklades och tillväxtdiagram infördes. På 1990-2000-talet var arbetet på 
barnavårdscentralen familjefokuserat. En stor del av arbetet kring familjen handlade om 
att stärka föräldrarna i sin föräldraroll då många kände sig osäkra. Familjecentraler 
utvecklades med andra professioner så som dietister, psykologer, läkare, logopeder för 
ett nära samarbete kring dessa familjer. Det framkom att prevention lönar sig inom 
barnhälsovården på grund av att det förbättrar hälsoläget i befolkningen (Hallberg, 
Lindbladh, Petersson, Råstam & Håkansson, 2005). Den första skolläkaren anställdes 
1830 och den första skolsköterskan anställdes 1919. När det gäller skolhälsovårdens sätt 
att arbeta kan det ses att tyngdpunkten i arbetet under de senaste decennierna förskjutits 
från somatiska till psykosociala problemställningar (Lindberg & Lagerkrantz, 2007). 
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är all vårdpersonal skyldig att delta i ett fortlöpande 
kvalitetsarbete, vilket innebär att hålla sig uppdaterad inom sitt arbetsområde och 
kontinuerligt granska den egna verksamheten. Enligt FN´s barnkonvention skall  
föräldrar och barn ha tillgång till undervisning i näringslära, amning, hygien och 
förebyggande av olycksfall. De övergripande målen för barnhälsovården är; att minska 
dödlighet, sjuklighet och handikapp hos barn, att minska skadlig påfrestning på 
föräldrar och barn, att stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap och härigenom 
skapa gynnsamma förhållanden för barnen. Målet gällande stöd i föräldraskapet har 
blivit allt mer betydelsefullt och arbetet har blivit mer inriktat på att se barnets hela 
livssituation genom att befrämja trygghet, utveckling och välbefinnande. Med 
prevention menas att arbeta hälsofrämjande på samhälls- och individnivå för att hindra 
uppkomsten av skada eller sjukdom, det bör pågå kontinuerligt (Licence, 2004).  
Barnavårdcentralen har stor möjlighet att genom det hälsofrämjande arbetet som 
genomsyrar verksamheten minska ohälsa både i ett kort och långsiktigt perspektiv.  Den 
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är idag en så pass etablerad verksamhet att alla föräldrar, med få undantag tar till vara 
på möjligheten att få hälsoundersökning, vaccinationer samt rådgivning. 
Distriktssköterskan träffar familjen regelbundet för att skapa en trygghet i 
föräldraskapet och finns tillgänglig med sin kompetens för att stötta familjen (Lindberg 
& Lagerkrantz, 2007). Distriktssköterskan inom barnhälsovården har ett 
omvårdnadsansvar för barnet och dess familj. Ansvaret innebär att omvårdnadsåtgärder 
planeras, samordnas med andra yrkesgrupper, genomförs och utvärderas (SOSFS 
1993:9).  
 
Skolhälsovården är en kommunal hälso- och sjukvårdsenhet som dels regleras av hälso- 
och sjukvårdslagen dels av skollagen. Skolhälsovården skall vara kostnadsfri och det är 
kommunen skyldig att erbjuda alla elever. Skolhälsovården skall följa elevernas 
utveckling, bibehålla, förbättra elevernas psykiska- och fysiska hälsa och verka för 
sunda levnadsvanor hos eleverna. Skolhälsovården erbjuder hälsokontroller och 
sjukvårdande insatser (Socialstyrelsen 2004, Skollagen 1985:1100). Arbetet idag 
fokuserar mer på preventiva aktiviteter och mindre tid läggs på hälsokontroller. 
Skolsköterskan har flera stora områden att arbeta med till exempel arbetsmiljörelaterade 
problem på skolan, olika former av funktionsnedsättningar, hörsel- och synnedsättning, 
ätstörning, övervikt, fetma och missbruk. Skolsköterskan skall se till att dessa elever får 
en så bra skolsituation som möjligt. Ett annat område inom skolhälsovården är barn och 
ungdomar som far illa av missbruk hos föräldrarna eller psykiska, fysiska och sexuella 
övergrepp (Lindberg & Lagerkrantz, 2007). 
 
Barn- och skolhälsovården är avgiftsfri och frivillig för familjer att utnyttja. Inom barn- 
och skolhälsovården träffar distriktssköterskan familjer från många olika kulturer och 
religioner eftersom invandringen har ökat de senaste decennierna i Sverige. Detta ställer 
sjukvården inför nya ställningstaganden och utmaningar i mötet med dessa familjer. 
Människor med olika kulturbakgrund kan lätt missförstå varandra i olika situationer på 
grund av att de inte delar samma värdegrund. Det kan ställa till problem i mötet mellan 
familj och vårdprofessioner. En annan starkt bidragande orsak till missförstånd är att 
språket inte delas (Lindberg & Lagerkrantz, 2007). 
 
Enligt Geddas (2001) distribution är distriktssköterskan känd i sin yrkesroll för att ha 
kunskap i att finna hälsoproblem av fysisk, psykisk och social karaktär. Hon/han kan 
dessutom undervisa och ge råd för att minska olika hälsoproblem både individuellt och 
inför grupp. Distriktssköterskan anses i jämförelsevis med till exempel läkare och 
sjukgymnast ha en mer neutral position hos befolkningen i samhället. Detta innebär att 
distriktssköterskans kunskap i pedagogik och ställning bland befolkningen kan skapa 
inflytande över den öppna hälso- och sjukvården och förbättra folkhälsan.   
 
I ett folkhälsofrämjande arbete bör etiska frågor diskuteras, synliggöras och speglas i 
kvalitetsarbetet. Det finns en etisk motsättning i begreppet folkhälsa. Folkhälsa kan vara 
av samhälls- eller individintresse, myndighetsutövande och folkbildande. 
Folkhälsoarbetet bör genomsyras  av bland annat barnens rätt i samhället, mänskliga 
rättigheter och handla om förändring i beteende och struktur och bör vara långsiktig. 
Det tar lång tid innan effekter kan mätas av vidtagna åtgärder i samhället. Folkhälsa är 
inte självklart något gott och är inte värdeneutralt. Det finns flera etiska aspekter som 
bör tas i beaktande i folkhälsoarbeten, till exempel att påverka friska människor med 
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riskfaktorsresonemang, att avskräcka, får inte göra mer skada än nytta och 
jämlikhetsaspekter på den satsning som görs, vem får resurserna? Etiska principer kring 
folkhälsa kan ses som; självbestämmande utifrån full information och reell valfrihet 
(autonomiprincipen), att gynna de sämst ställda (rättviseprincipen), minska lidande och 
maximera nyttan av ett hälsoekonomiskt synsätt (omsorgsprincipen) samt den etiska 
vinsten genom att förhindra skada och sjukdom (Arvidsson, Jarmar, Olofsson, Rådö & 
Svanström, 1998). 

Familjefokuserad omvårdnad 

Kirkevold och Stromsnes–Ekern (2003) skriver att familjebegreppet traditionellt har 
använts för en grupp av individer som är förbundna till varandra genom blodsband eller 
äktenskap. Familjen är idag inte lika traditionell, utan är en grupp individer som binds 
samman av olika strukturella, funktionella och/eller känslomässiga band. Familjen är 
inte statisk utan förändras över tiden, exempelvis är skilsmässor, omgiften, delade 
boenden och varierande samboförhållanden allt vanligare idag. Den här situationen kan 
skapa komplicerade relationer och konflikter som distriktssköterskan bör vara medveten 
om för att kunna stötta familjen i det hälsofrämjande arbetet. Thornqvist (2001)  skriver 
att det bör tas i beaktande att relationen till familjen är asymmetrisk, familjen är 
hjälpsökande, i behov av stöttning och uppföljning. Kommunikationen mellan parterna 
underlättas av att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan distriktssköterskan och 
familjen. Genom kontinuerlig dialog skapas en trygghet för familjen som främjar 
vårdrelationen. Omvårdnaden idag är mer familjefokuserad och ser till helheten kring 
patienten och detta bör genomsyra arbetet inom hälso- och sjukvården.  
 
Enligt Kirkevold och Stromsnes–Ekern (2003) är det viktigt att vara medveten om att de 
olika familjemedlemmarna kan ha skilda behov och rättigheter gentemot varandra. Det 
finns lagar och förpliktelser gentemot patienter och anhöriga som måste följas inom 
vården. I behandling av kroniska tillstånd exempelvis atopiska eksem eller fetma hos 
barn är det viktigt att informera hela familjen för att öka förståelsen för livssituationen. 
Det är av vikt att distriktssköterskan är medveten om att familjen kan vara i behov av att 
bearbeta sina känslor kring situationen då det kan handla om ett grundläggande problem 
i familjens livsstil. Tydlig och samlad information till samtliga familjemedlemmar 
underlättar arbetet för distriktssköterskan. Det är viktigt att se hela familjen för att 
anpassa det hälsofrämjande arbetet efter deras villkor.  
 
Ett hjälpmedel i omvårdnadsarbetet av familjen kan vara den så kallade 
Calgarymodellen. Den bygger på grundtanken att omvårdnaden utgår från 
familjeperspektivet och att individen ses i sitt sammanhang. Familjen ses i modellen 
utifrån tre dimensioner; den strukturella, den utvecklingsmässiga och den funktionella. 
Genom den strukturella dimensionen får distriktssköterskan en bild av barnet, familjen, 
hemmiljön, etnisk tillhörighet och religion. Den utvecklingsmässiga dimensionen 
speglar familjen i sin livssituation och livsförändringen de genomgår exempelvis om en 
ny familjemedlem tillkommer eller vid svår sjukdom av en familjemedlem. Den 
funktionella dimensionen beskriver aktiviteter i det dagliga livet och problemlösning i 
familjemönstret, exempelvis problematiken kring ett barn med kolik eller 
sömnsvårigheter. Det kan vara positivt för familjen att få synliggöra varje 
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familjemedlems resurser och ge dem positiv respons i den situation de befinner sig i. 
Distriktssköterskan har en viktig roll i att lyssna på familjens upplevelser och 
normalisera och bekräfta deras reaktioner. Calgarymodellen blir på så sätt en hjälp för 
disktriktsköterskan att se barnet och familjen i sitt rätta sammanhang för att på så sätt ge 
dem rätt stöd som utgår från familjens behov (Kirkevold & Stromsnes-Ekern, 2003).  
 
Motiverande samtal är ursprungligen en samtalsmetod som utvecklades under 1980-
talet för att öka behandlingsmotivationen hos lågt motiverande patienter med 
alkoholberoende. Idag anses motiverande samtal vara en väl vedertagen metod på goda 
vetenskapliga grunder för att hjälpa människor till en livsstilsförändring exempelvis 
gällande alkohol, droger, matvanor och fysisk aktivitet. Motiverande samtal är en 
förändringsinriktad samtalsmetod som används för att skapa så goda förutsättningar 
som möjligt till förändring. Metoden syftar till att hjälpa en människa till en 
livsstilsförändring på hans/hennes villkor och stödja förändringsarbetet genom att ta till 
vara på individens egen förmåga. En grundläggande utgångspunkt är varje människas 
behov av att bli accepterad och respekterad för den hon/han är. Att bli bemött med 
positiv uppmärksamhet och respekterad i sin syn på saken ger stimulans till ett aktivt 
arbete. Motiverande samtal har visat sig vara en bra metod att använda vid samtal med 
föräldrarna för att få ett bra samarbete runt barnet (Holm-Ivarsson & Pantzar, 2007). 
Det motiverande samtalet bygger på att distriktssköterskan visar empati gentemot 
familjen genom att försöka förstå deras livssituation. Det är viktigt att visa tilltro till 
familjens egen förmåga att klara av en lisstilsförändring (Schwartz et al. 2007).  
 
En livsförändring kan individen genomgå vid en förändring av dess hälsa, miljö eller 
relationer. Människan kan bli extra sårbar vid vissa förändringar i livet, till exempel vid 
sjukdomsupplevelse som en nyställd diagnos eller ett kirurgiskt ingrepp; vid 
utvecklingsbringande och livslång förändring som graviditet, föräldraskap, åldrande och 
död; även social och kulturell livsförändring så som migration, pension eller att vårda 
en närstående. Distriktssköterskan möter många familjer i sitt arbete som genomgår en 
livsförändring och får därigenom en viktig roll i att stötta och förbereda familjen för vad 
förändringen innebär i deras dagliga liv. För att underlätta omvårdnaden av familjen 
som genomgår en livsförändring är det av vikt att tydliggöra, strukturera och reflektera 
över sambanden mellan de olika faktorer som bidrar till livsförändringen. Genom att 
vara medveten om livsförändringen över tid kan ny mening och fördel kring situationen 
skapas eller urskiljas (Meleis, Sawyer, Im, Messias & Schumacher, 2000).  

Hälsans betydelse 

Antonovski (2005) beskriver hälsa och sjukdom ur KASAM-begreppet ”känsla av 
sammanhang” och förtydligas genom tre ytterligare begrepp; begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. Begriplighet innebär hur upplevelsen av den inre och yttre stimulin 
är förutsägbar och strukturerad. Hanterbarhet innefattar resurserna som finns till 
befogande. Meningsfullhet beskrivs som motivationskomponent, det vill säga 
delaktighet och medverkan i utvecklingen av livssituationen. Begreppen står i relation 
till varandra. Vid ett högt KASAM har människan en stark känsla av sammanhang och 
disponeras för god hälsa. Människor med god självkänsla håller sig friska och kan se 
tillvaron som bepriplig, hanterbar och meningsfull. Livets olika påfrestningar kan till 
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och med ses som utmaningar (Antonovsky, 2005). Enligt Eriksson (1984) kan hälsa och 
sjukdom ses ur två skilda perspektiv. Det finns ett nära samband mellan hälsa och 
välbefinnande både dynamiskt och intimt, exempelvis kan två olika individer med 
samma sjukdom uppleva olika grader av egen upplevd hälsa och välbefinnande. Mår 
individen väl har han/hon vid insjuknande av sjukdom större  möjlighet att snabbare bli 
frisk och inte drabbas av komplikationer.  
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Idag är övervikt och fetma ett allt större problem i allt lägre åldrar, både internationellt 
och nationellt. Orsakerna anses vara ett alltför stressigt samhällsklimat, mindre fysisk 
aktivitet och allt för energirik kost. Effekten av detta blir att befolkningens vikt ökar allt 
mer och därigenom kan välbefinnandet påverkas och risken för följdsjukdomar öka. 
Distriktssköterskans arbete inom barn- och skolhälsovården går till stor del ut på att 
arbeta hälsofrämjande utifrån varje familj. Distriktsköterskan har därigenom en viktig 
roll i att tidigt informera familjen om goda levnadsvanor. Barnen föds in i en 
familjestruktur och kan inte göra egna hälsosamma val, därför kan det vara av största 
vikt att påverka deras omgivningsfaktorer. Det svåra för distiktssköterskan kan vara att 
hitta rätt arbetssätt att bemöta respektive familj och deras behov för att arbeta 
hälsofrämjande. När skall livsstilsförändringar påbörjas för att förebygga att ett barn blir 
överviktigt? Hur kan distriktssköterskan arbeta hälsofrämjande, stötta familjen och 
utifrån deras förutsättningar främja ett hälsosamt liv?  
 
 
SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskans hälsofrämjande arbete inom barn- 
och skolhälsovården mot övervikt och fetma hos barn.  
 

METOD 

I metoden beskrivs först vilket arbetsätt som använts för studien och därefter hur 
artiklarna till resultatet har valts ut och analyserats.  
 

Litteraturöversikt 

Litteraturöversikt skapar en överblick och sammanställning över kunskapsläget genom  
aktuell forskning i ett vårdvetenskapligt ämne. En litteraturöversikt kan användas inför 
ett kommande empiriskt arbete eller för att träna ett strukturerat arbetssätt genom att 
sammanställa publicerade forskningsresultat. En beskrivande översikt av området 
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skapas genom att studier kvalitetsgranskas och analyseras. Det finns olika sätt att 
förhålla sig till en litteraturstudie beroende på vad som skall granskas och analyseras, 
såsom allmän litteratur studie, systematisk litteraturstudie och begreppsanalys. 
Litteraturöversikten kan vara av kvalitativ och/eller kvantitativ ansats. Metaanalys är en 
ingående analys av enbart kvantitativt resultat och metasyntes är en analys av enbart 
kvalitativa studier. Vi har gjort en strukturerad allmän litteraturöversikt för att beskriva 
forskningsresultat inom ett specifikt kunskapsområde, distriktssköterskans 
hälsofrämjande arbete mot övervikt och fetma hos barn inom barn- och 
skolhälsovården. Valet av artiklar gjordes utifrån innehållet och dess syfte och det föll 
sig att vi fick artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Eftersom artiklarna var 
av båda ansatserna skapas inte samma ingående analys i ämnet som vid en metasyntes 
eller metaanalys. Vid en strukturerad litteraturöversikt krävs ett kritiskt förhållningssätt 
vid läsning av valda artiklar för att undvika att artiklarna väljs utifrån den egna 
ståndpunkten (Friberg, 2006). 

Datainsamling 

Datainsamlingen till den här litteraturstudien har skett i augusti och september år 2008 
genom sökning i databaserna Cinhal och Pubmed (se bilaga 1). Sökorden som har 
används i olika konstellationer var: children, obesity, prevention, riskfactors, parents, 
sweden, physical activity, health care, primary care och motivational interviewing. 
Inklusionskriterierna har varit; ”Peer reviewed”, ”2000–2008” och full text, barnens 
ålder har begränsats till noll till tolv år. Studier som var gjorda i Asien exkluderades på 
grund av att vi upplever att matvanor och livsstil inte är applicerbara med våra 
förhållanden, studier som vars syfte var att se samband mellan ett hälsotillstånd, 
exempelvis diabetes, och övervikt och fetma hos barn exkluderades också. Ämnet är 
stort och det fanns mycket forskning gjord vilket innebar många träffar och ett gediget 
urval har föregått valda analysenheter. Med hjälp av ovanstående exklusion- och 
inklusions kriterier har studier valts ut som vi upplevde svarade upp mot vårt syfte (se 
bilaga 2). De vårdvetenskapliga studier som valdes ut belyser distriktssköterskans 
hälsofrämjande arbete inom barn- och skolhälsovården, studier som beskriver de 
faktorer som kan påverka ett hälsofrämjande arbete, studier som belyser familjens 
betydelse, studier som skildrar skillnader i samhället och studier som beskriver vikten 
av att tidigt identifiera riskgrupper inom området. Av studierna som har valts ut var fyra 
kvalitativa, en var granskande review, två var både kvalitativ och kvantitativ och 
resterande fem var kvantitativa. De valda studierna var utförda i Sverige (3), England 
(2), USA (5), Tyskland (1) och Australien (1) för att få en bred syn över problematiken i 
västvärlden. 

Dataanalys 

Den teoretiska ansatsen i analysen är deduktiv kvalitativ innehållsanalys. Den används 
för att bearbeta och analysera vårdvetenskapliga texter. Deduktiv ansats innebär en icke 
helt förutsättningslös analys av artiklar. Den kvalitativa forskningsansatsen utgår från 
att sanningen finns i betraktarens ögon. Här förutsätts att texten ses i sitt rätta 
sammanhang och att betraktaren är medveten om rådande kultur och livsvillkor. Med 
hjälp av kvalitativ innehållsanalys kan materialet bearbetas, struktureras och analyseras. 
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Analysprocessen av textinnehållet underlättas av att ansatsens centrala begrepp används, 
vilka är, analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori 
och tema. Artiklarna har analyserats till stor del utifrån Lundman och Hällgren-
Granheims (2008) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Vi har dock valt att 
utesluta begreppen abstraktion, kod och teman i vår analysprocess eftersom vi inte 
funnit dem nödvändiga för att få en god struktur på vårt resultat.  
 
Analysenhet är det material som skall analyseras, exempelvis artiklar, intervjuer eller 
protokoll. De tolv artiklarna har granskats av båda författarna vid upprepade tillfällen 
för att säkerställa att de uppfyller studiens syfte. Genom att läsa artiklarna flera gånger 
skapades en känsla för textens innehåll och en sammanfattning av artiklarna skrevs. Ur 
sammanfattningarna har domäner identifierats då olika ämnesoråden framkom,  
prevention, familj, kultur, skolhälsovård och barnhälsovård. Under processensgång har 
delar av artiklarnas innehåll, meningsenheter, strukturerats under domänerna genom att 
identifiera likheter och olikheter i materialet. En meningsenhet beskriver ett innehåll,  
kan vara ett ord, en mening eller stycken av en text. Texten kondenseras därefter för att 
få en mer lättförståeligt och hanterbart innehåll utan att textens innehåll förloras. Ur 
meningsenheterna skapades våra kategorier. Kategorierna som skapats svarar på frågan 
”vad är distriktssköterskans hälsofrämjande arbete”. Kategorierna är; att grundlägga ett 
hälsofrämjande tankesätt, identifiera riskfaktorer, att vara medveten om familjens 
sociala situation i det hälsofrämjande arbetet och att motivera familjen till en 
livsstilsförändring. Kategorierna har jämförts med ursprungsmaterialet för att bekräfta 
vårt resultats trovärdighet. De kvantitativa studier som vi har valt att använda har 
resultatet i artiklarna analyserats. Vi tycker att resultaten i de kvantitativa artiklarna har 
haft en välskriven resultatdel i kombination med tabeller vilket gjort att vi har haft ett 
bra matrial att analysera. Citat har använts i resultatet för att exemplifiera kategorierna 
och illustrera innehållet. Citaten har behållts på ursprungsspråk för att undvika felaktig 
översättning (Lundman & Hällgren-Granheim, 2008). 
 
 
RESULTAT 

Resultatet är uppdelat i fyra stycken där det första beskriver vikten av att grundlägga ett 
hälsofrämjande tankesätt i familjen. Därefter tydliggörs hur distriktssköterskan kan 
identifera riskfaktorerna och följs av att medvetandegöra familjens sociala situation i det 
hälsofrämjande arbetet. Sist beskrivs hur familjen och dess barn kan motiveras till en 
livsstilsförändring. 

Att grundlägga ett hälsofrämjande tankesätt 

Schuman, Nichols och Livingstone (2002) framhöll i sin litteraturreview att 
distriktssköterskan bör arbeta hälsofrämjande vid varje hälsokontroll på 
barnavårdcentralen och skolhälsovården. Distriktssköterskan träffar barnet och dess 
familj regelbundet och arbetar hälsofrämjande genom att belysa kosten och  den fysiska 
aktivitets betydelse för en god hälsa. Vid varje hälsokontroll följs och dokumenteras 
barnets längd och vikt. I det hälsofrämjande arbetet är det viktigt att föräldrarna får 
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förståelse för sitt ansvar att grundlägga sunda vanor för deras barn gällande kost och 
motion. Det är viktigt att föräldrarna erbjuds utbildning gällande en sund livsstil och hur 
de får sina barn att må så bra som möjligt. Informationen kan ges initialt i 
föräldragrupp, därefter bör alla möten med barnet och dess familj genomsyras av  att 
hälsan i familjen skall bibehållas. Kubik et al. (2006) betonade i sin studie vikten av att 
som förälder vara en god förebild genom att lära sina barn en hälsosam livsstil.  
 

”I guess it´s the role modelling that I see as so important. So if you are trying to 
introduce some sort of change program with your child, he should be doing it himself 
(the father). It´s like smoking – telling your children not to smoke and doing it your 

self”. (Jackson et al., 2004 sidan 10). 
 
Schuman et al. (2002) och Kimbro, Brooks-Gunn och McLanahan (2007) skriver i sina 
studier att amning har en skyddande effekt på utvecklandet av övervikt och fetma hos 
barn. Distriktssköterskan bör uppmuntra nyblivna mödrar att amma i den utsträckning 
det går. Schuman et al. (2002) rekommenderar att mödrar ammar under barnets första 
fyra till sex månader därefter bör distriktssköterskan stötta och uppmuntra föräldrarna 
att introducera barnet till goda matvanor.    

Att identifiera riskfaktorer 

Huus, Ludvigsson, Enskär och Ludvigsson (2007) har genomfört en studie i Sverige  
där syftet var att undersöka om det fanns ett samband mellan en övervikt vid två års 
ålder och en övervikt vid fem års ålder. Författarna kom i sin studie fram till att ett 
samband var tydligt. Det talar för att de hälsofrämjande åtgärderna bör påbörjas tidigare 
än vid fyra års ålder som rekommenderas inom barnhälsovården. Studien påtalar att en 
etablerad övervikt i barndomen är svårare att behandla än att förebygga. Den viktigaste 
åtgärden som distriktssköterskan bör arbeta med är att förändra attityden rörande 
livsstil, kost och motion. Danzilik, Langnäse, Mast, Spethman och Muller (2002); 
Schuman et al; (2002) och Huus et al. (2007) är alla överens i sina studier om  att 
kärnan i distriktssköterskan hälsofrämjande arbete mot övervikt och fetma hos barn är 
att tidigt identifiera riskfaktorerna. 
 
Danzilik et al. (2002) som genomförde en studie i Tyskland som studerade förhållandet 
mellan föräldrarnas och barnets BMI. Det framkom att det fanns ett samband mellan 
minst en förälders BMI och barnets. Även Kimbro et al. (2007) såg i sin studie ett 
samband mellan mammans och barnets vikt och sannolikheten att bli överviktig. 
Danzilik et al. (2002) påtalade i sin studie att mammans förhöjda BMI hade en starkare 
påverkan på barnet än pappans. Slutsatsen av detta är att det ofta är mamman som 
planerar och lagar maten och på så sätt i högre grad grundlägger barnets matvanor. 
Studien visade också att sambandet mellan barnets och föräldrarnas BMI ökar med 
barnets stigande ålder. Distriktssköterskan bör vara medveten om att genetiska och 
omgivningsfaktorer kan påverka utvecklingen av övervikt och fetma hos barn. Det har 
visat sig att omgivningsfaktorerna har en starkare påverkan än de genetiska.  
 
Kimbro et al. (2007) ville studera om det fanns faktorer relaterade till etnisk härkomst 
som bidrog till utvecklandet av övervikt och fetma vid tre års ålder. Det visade sig i 
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denna studie att latinamerikanska barn i högre utsträckning hade övervikt och fetma än 
vita och svarta amerikanska barn trots samma sociala status och familjebild, skillnaden 
kunde dock inte förklaras. Magnusson et al. (2005) och Meriaux, Hellström och Mårild 
(2008) såg i sina studier att områden med en hög andel invandrare och 
lågsocioekonomisk status hade en högre frekvens av övervikt och fetma. 

Att vara medveten om familjens sociala situation i det hälsofrämjande 
arbetet. 

Larsen et al. (2006) studerade hur distriktssköterskorna på familje-/barnavårdcentraler i 
USA arbetade hälsoförebyggande mot övervikt och fetma hos barn. Det framkom 
faktorer som distriktssköterskan upplevde försvåra det hälsofrämjande arbetet. 
Familjeekonomin sågs av både Larsen et al. (2006) och Schuman et al. (2002) som en 
försvårande faktor i distriktssköterskans arbete då de inte hade ekonomisk möjlighet att 
följa de hälsofrämjande råden. Familjerna var ofta bosatta i områden där barnen inte 
kunde leka ute under säkra förhållanden. Enligt Larsen et al. (2006) var familjens 
arbetssituation med långa arbetsdagar och fritidsaktiviteter orsak till att det exempelvis 
inte fanns tid för matlagning av hälsosam mat. Kulturella skillnader exempelvis, ”den 
amerikanska livsstilen” med mycket tevetittande, dataspel, snabbmat och läsk upplevdes 
som frustrerande av distriktssköterskorna. Föräldrarna var inte motiverade att göra de 
livsstilsförändringar som föreslogs och blev på så sätt inte bra förebilder för sina barn. 

Att motivera familjen till en livsstilsförändring 

Walker et al. (2007) intervjuade arton distriktssköterskor i England där det framkom att 
de upplevde att behandlingen av övervikt och fetma hos barn var mer komplex än 
behandlingen av vuxna. Jackson, Mannix, Faga och McDonald (2004) och Schuman et 
al. (2002) betonade i sina studier familjens betydelse och poängterade att ambitionen till 
en livsstilsförändring skulle ses ur ett hållbart och långsiktigt perspektiv. De betonade 
också vikten av att försöka undvika särbehandling av barn med övervikt och fetma i 
dessa familjer. Walker et al. (2007) kom i sin studie fram till att livsstilsförändringen 
underlättades om hela familjen upplevde och accepterade viktproblemen hos barnet. 
Jackson et al. (2004) såg i sin studie att viljan fanns att införa nya vanor i familjen, men 
de genomfördes inte alltid på grund av stress i familjens vardag. Det framhölls att 
distriktssköterskan borde uppmuntra föräldrarna att använda sig av flera 
tillvägagångssätt för att nå ett hållbart resultat. Det kunde exempelvis vara genom att 
skapa möjligheter till fysisk aktivitet, förbereda och planera hälsosam mat, skapa 
trevliga måltider och minska konsumtionen av energirik kost såsom snabbmat och läsk. 
Bäst resultat sågs när hela familjen deltog i livsstilsförändringen.  
 
I Sverige genomfördes en studie av Meriaux et al. (2008) i vilken vikten av kontinuerlig 
vikt, längd och BMI skattning hos skolsköterskan beskrivs. Jämförelse gjordes av 
effekten mellan årliga traditionella hälsokontroller med vikt- och längdskattning, 
gentemot hälsokontroll med individuella råd om kost, motion där familjen involverades. 
Vid uppföljningen ett och ett halvt år senare märktes en betydlig skillnad mellan de två 
grupperna. BMI-värdet var lägre i gruppen som genomgick en individuellt anpassad 
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hälsokontroll. Kubik et al. (2006) ville i sin studie se effekten av att årligen meddela alla 
elevers längd, vikt och BMI-värden till föräldrarna på liknande sätt som rutinmässigt 
görs vid syn- och hörseltester. Majoriteten av föräldrarna ansåg att det var viktigt att 
kontrollerna utfördes årligen och ville ta del av informationen om barnens vikt och 
längd. Skillnader sågs i hur föräldrarna hanterade informationen från skolsköterskan. 
Föräldrarna till de överviktiga barnen upplevde det mer obekvämt att få resultatet, på 
grund av att de i vissa fall själva var överviktiga. I studier av Meriaux et al. (2008) och 
Kubik et al. (2006) framkom bättre resultat när hälsokontrollerna involverade familjen. 
Sutherland, Gill och Binns (2004) och Kubik et al. (2006) såg båda i sina studier att det 
fanns en förhoppning hos föräldrarna att övervikt och fetma hos deras barn växte bort 
utan livsstilsförändring. Det fanns en risk att det gjorde föräldrarna mindre mottagliga 
för distriktssköterskan hälsofrämjande råd. Kubik et al. (2006) såg i sin studie positiva 
effekter av att distriktssköterskan synliggjorde barnets BMI-resultat för föräldrarna för 
att skapa förståelse och därigenom insikt i barnets hälsa.  
 
Magnusson et al. (2005) studerade hur elvaåringar uppfattade sambandet mellan livsstil 
och hälsa. Det framkom att det fanns en låg medvetenhet hos eleverna om sambandet 
mellan livsstil och hälsa vilket är ett observandum för skolsköterskan i det 
hälsofrämjande arbetet. I studien framkom att en del av de barn som betraktades ha 
övervikt och fetma ansåg sig själva vara normalviktiga. Detta sågs som ett tecken på att 
en lätt övervikt har blivit accepterad i samhället bland barn och ungdomar. Kimbro et al. 
(2007) observerade i sin studie att barnen inte sågs som överviktiga av sina föräldrar 
utan uppfattningen var att övervikt underströk hälsa. 
 
Walker, Strong, Atchinson, Saunders och Abbott (2007) kom i sin studie fram till att 
distriktssköterskorna tyckte att det hälsofrämjande arbetet och behandlingen av övervikt 
och fetma hos barn var ett svårhanterligt och känsligt ämne. Distriktssköterskorna såg 
att det var deras uppgift att belysa frågan för familjen, men att livsstilsförändringen bör 
utgå från familjen.  
 

”It´s a hard thing to tackle and a hard thing to tell a mum that her child´s obese.”  
(Walker et al., 2007 s. 4). 

 
De ansåg också att det var svårt att prata med föräldrarna om ämnet då det handlar om 
uppfostran, kosten och relationen mellan barnets kroppsstorlek och självbild. De var 
rädda att skada den relation som byggts upp med familjen (Walker et al., 2007). 
 
I en studie av Schwartz et al. utförd i USA (2007) framkom att motiverande samtal kan 
vara ett bra hjälpmedel för distriktssköterskan i det hälsofrämjande arbetet eller 
behandling av barn med övervikt och fetma i åldern tre till sju år. Familjerna var 
indelade i tre olika grupper för att undersöka om det blev någon skillnad i resultat 
beroende på om de fick motiverande samtal av både dietist och distriktssköterska eller 
enbart distriktssköterska alternativt inget samtal. Samtalsformen var inriktad på att ta 
fram individens egen motivation till förändring, skulle stötta och uppmuntra familjen i 
förändringsarbetet. Efter sex månader sågs skillnad i BMI resultat, främst i gruppen som 
fått samtal av både distriktssköterska och dietist. De motiverande samtalen fick 
föräldrarna att ändra familjens matvanor. Jackson et al. (2004) betonade i sin studie att 
kärnan i distriktssköterskans hälsofrämjande arbete var att se barnet och dess familj 
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utifrån deras livsvärld och ge dem individuellt anpassad rådgivning. Varje familj hade 
sina problem att handha vilka distriktssköterskan skall vara medveten om för att kunna 
stödja familjens egna resurser på bästa sätt. Schwartz et al. (2007) betonar också vikten 
av att ta tillvara på familjens förutsättningar i de motiverande samtalen.  
 
DISKUSSION 

Metod diskussion 

Metoden som valts var en strukturerad allmän litteraturöversikt med deduktiv ansats 
enligt Friberg (2006). Materialet har därefter analyserats genom en kvalitativ 
innehållsanalys till stor del tillämpats enligt Lundman och Hällgren-Granheim (2008). 
Vi har haft svårt att kategorisera vårt innehåll eftersom artiklarna i många fall har haft 
en likvärdigt slutsats utifrån olika perspektiv exempelvis distriktssköterskan, familjen 
och barnen. Detta gjorde att analysen blev svårbearbetad, men gjorde resultatet 
intressant ur flera perspektiv.  
 
Lundman och Hällgren-Granheim (2008) poängterar vikten av att forskningen skall vara 
trovärdig. Trovärdigheten säkerställs genom att vara väl insatt i ämnet och stärks om 
materialet analyseras av två individer under hela processen. Trovärdigheten belyses när 
kategorierna väl överensstämmer med analysenheterna och ingen relevant data 
tillkommit eller tagits bort. Trovärdigheten handlar även om hur användbart och/eller 
överförbart resultatet är. Vi har arbetat gemensamt under hela analysprocessen och väl 
satt oss in i ämnet vilket har underlättat arbetet och ökar dess trovärdighet. Vi anser att 
resultatet är överförbart inom flera olika hälsofrämjande arbetsområden så som vid 
livsstilsförändring vid diabetes eller högt blodtryck oavsett ålder. 
 
Vi tycker att vi fick en god spridning i västvärlden vilket gav en bra syn på hur 
problemet tacklas både i Sverige och i andra länder. Det är spännande att belysa 
problematiken sett ur andra kulturer eftersom det till viss del speglar vårt samhälle då vi 
lever mångkulturellt och influeras av andra traditioner genom resor och media. Med 
tanke på att resultatet grundar sig på studier från olika länder bidrar det till resultatets 
överförbarhet. Nackdelen med studier från andra länder är att samhället och sjukvården 
inte är uppbyggt på samma sätt som vi är vana vid i Sverige, vilket kan försvåra 
förståelsen för innehållet, innebörden och därmed även försvåra överförbarheten.  
 
Vårt valda ämne är ett aktuellt och omdiskuterat problem både ur ett globalt och 
nationellt perspektiv. Databaserna som används har väl motsvarat vårt behov av 
relevanta studier. Upplevelsen vid artikelsökning är att materialet är omfattande och till 
stor del genomsyras av att belysa att övervikt och fetma ökar hos barn och är ett ökande 
problem nationellt och globalt. Urvalet fick vid flera tillfällen begränsas gentemot syftet 
för att tillhandahålla ett hanterbart material. De valda artiklarna upplevdes relevanta då 
de belyste problematiken utifrån vårt syfte. De valda studierna var gjorda de senaste åtta 
åren för att säkerställa att faktan var aktuell och relevant. Artiklarna som representerar 
analysen är av kvalitativ-, kvantitativ ansats och litteratur review. De kvalitativa bidrog 
till ett djup i ämnet och de kvantitativa för att skapa en bredd i ämnet. Vi har tydliggjort 
metoddelen genom bilaga ett och två.  
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Resultat diskussion  

Enligt Walker et al. (2007) läggs ett stort ansvar på distriktssköterskorna inom barn- och 
skolhälsovården för att arbeta hälsofrämjande mot övervikt och fetma.  
Distriktssköterskorna i studien upplevde att de hade en stressig arbetssituation och att 
det inte fanns tillräckligt med tid att ta hand om familjerna. Schuman et al. (2002) och 
Walker et al. (2007) såg båda i sina studier att bristen på tid blev ett försvårande inslag i 
det hälsofrämjande arbetet. Enligt Lindberg och Lagerkrantz (2007) har idag 
distriktssköterskans arbetsområde utvecklats till att både förebygga sjukdom och stödja 
barnets hela livssituation. För att det skall vara möjligt behövs god kännedom om 
familjens livssituation. För att skapa ett engagemang dels i arbetsgruppen på 
barnavårdcentralen, dels i kontakten med familjen är det viktigt att distriktssköterskorna 
får tillräckligt med tid för att handha ämnet. Vidare är det en förutsättning i det 
hälsofrämjande arbetet mot övervikt och fetma hos barn att råden är välunderbyggda 
och att vi i ett folkhälsoarbete arbetar enhetligt i landet. Men det mest grundläggande är 
att ha kunskap om vad hälsa och välbefinnande innebär för familjen. Enligt Eriksson 
(1984) har varje individ större förutsättningar att motverka ohälsa och sjukdom om 
hälsan är medvetande gjord. Enligt Holm-Ivarsson & Pantzar (2007) finns en metod 
som är väl framarbetat den så kallade motiverande samtalet, som kan främja 
livsstilsförändringen i en familj genom att utgå från deras behov och vilja till 
förändring.   
 
Danzilik et al (2002); Schuman et al. (2002) och Huus et al. (2007) betonar alla vikten 
av att identifieringen av riskfaktorer som kan bidra till att utveckla övervikt och fetma 
påbörjas tidigt i barndomen, eftersom övervikt och fetma har visat sig etableras redan 
vid tre års ålder. Danzilik et al (2002) kunde se att de omgivande faktorerna har starkare 
påverkan på barnet än de genetiska. Barn gör i hög utsträckning som vuxna gör och inte 
alltid som de säger. Genom att tidigt introducera goda vanor gällande kost och motion 
och kontinuerligt informera familjen vill personalen inom barn- och skolhälsovården att 
föräldrarna skall bli bra förebilder för sina barn. Det är viktigt att som förälder bli 
medveten om att övervikt och fetma kan resultera i ett onödigt lidande för barnet.  
Calgarymodellen förespråkar att se familjen i sitt rätta sammanhang för att på så sätt få 
kännedom om deras livssituation (Kirkevold & Stromsnes-Ekern, 2003). Vi har under 
praktikperioden på barnavårdcentralen erfarit att distriktssköterskorna föredrar att första 
mötet med familjen sker i deras hem. Genom hembesöket är det möjligt att få en bra 
bild av barnet och dess familj och på så sätt skapas förutsättningar för en fortsatt 
relation. Det ger också en möjlighet att få en inblick i familjens sätt att hantera 
livsförändringen med en ny medlem. Enligt Kirkevold och Stromsnes–Ekern, (2003) 
utvecklas relationen mellan familjen och distriktssköterskan kontinuerligt när hon/han 
får insikt om fler dimensioner enligt Calgary modellen. Dessa dimensioner underlättar 
arbetet med familjen genom att finna problemet där det är och fånga in området som 
besvärar familjen i denna stund.  
 
Schuman et al. (2002) poängterar i sin studie att föräldrautbildningen är ett bra forum i 
det hälsofrämjande arbetet mot övervikt och fetma hos barn. Föräldrautbildningen är en 
möjlighet till gemenskap och utbyte av erfarenheter med andra nyblivna föräldrar. 
Enligt Meleis et al. (2000) genomgår nyblivna föräldrar en livsförändring som ofta 
påverkar deras tillvaro. Distriktssköterskan får en betydelsefull roll i att tydliggöra 
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situationen och få föräldrarna att reflektera över de faktorer som bidrar till att deras 
vardag inte är sig lik. Vi tycker att det är viktigt att innehållet i föräldrautbildningen 
anpassas och belyser samhället ur ett hälsoperspektiv. Informationen som delges 
föräldrarna bör vara reviderad och aktuell för att göra föräldrautbildningen intressant. 
Vår uppfattning är att distriktssköterskan lägger ofta över på föräldrarna att fylla 
utbildningen med det som de önskar att få kunskap om. Som nybliven förälder kan det 
vara svårt att ha insikt om vad som är viktigt för dem inom distriktssköterskan 
kunskapsområde.  
 
Vid hälsokontrollerna inom barn- och skolhälsovården finns ett basprogram som bör 
utföras för att bedömma barnets utveckling och hälsostatus. När dessa moment är gjorda 
finns det ofta inte tid kvar för att diskutera familjerelaterade ämnen. Det är enligt 
Jackson et al. (2004) viktigt att i varje möte med barnet se till hela familjens 
välbefinnande. Föräldrarna kan uppleva en stressig vardag med stor arbetsbörda i 
hemmet och i arbetslivet (Nordenmark 2004). Walker et al. (2007) och Schuman et al. 
(2002) påpekar i sina studier att tidsbristen kan leda till att både distriktssköterskan och 
föräldrarna undviker ämnen som är för tidskrävande. Ett av de viktigaste redskapen 
distriktssköterskan har i mötet med familjen är samtalet men det försvåras av att stress 
och tidsbrist blir alltför påtaglig. Enligt Antonovski, (2005) har individen en större 
möjlighet att uppleva hälsa när han/hon är välinformerad och delaktig i livssituationen. 
En känsla av sammanhang, högre välbefinnande, upplevs i större utsträckning i en 
välinformerad familj vilket är viktigt för distriktssköterskan att tänka på i sitt 
hälsofrämjande arbete. Det är dock viktigt att i sammanhanget ta i beaktande att 
barnhälsovården är frivillig och distriktsköterskan bör sätta tilltro till föräldrarnas egen 
förmåga och självbestämmande om vad som är viktigast för dem. 
 
Jackson et al. (2004); Schumann et al. (2002) och Walker et al. (2007) ser alla att 
distriktssköterskans hälsofrämjande arbete mot övervikt och fetma hos barn förutsätter 
att hela familjen är involverad.  Kirkevold och Stromsnes-Ekern (2003) tycker att det är 
angeläget att se hela familjen enligt Calgary modellen då det handlar om en 
livsstilsförändring för familjen. Bedömmningen är betydelsefull för att utifrån familjens 
förutsättningar stötta och inspirera dem till en livsstilsförändring. Vi tycker att 
distriktssköterskan bör skapa en positiv inställning genom att skapa förståelse för vad 
livsstilsförändringen kommer att innebära för familjen. Tillsammans med familjen bör 
distriktsköterskan sätta upp hanterbara delmål och kontinuerligt återknyta till resultat. 
Det kan dock skapas ett etiskt dilemma om distriktssköterskan ser att möjligheten till en 
livsstilsförändring finns, men viljan och motivationen saknas hos familjen. Familjen har 
rätt att få all information de behöver och även en valfrihet utifrån autonomiprincipen 
(Arvidsson, Jarmar, Olofsson, Rådö & Svanström, 1998).  Enligt Houston och Cowley, 
(2002) bör distriktssköterskan i sin profession ha förståelse för familjens 
självbestämmande och respektera deras val. Det är i slutändan familjens ansvar att hälsa 
skapas och livsstilsförändringen bibehålls.  
 
Enligt Meriaux et al. (2008) och Kubik et al. (2006) var det positivt att föräldrarna 
involverades i det hälsofrämjande arbetet i skolan. Upp till dess att barnen börjar skolan 
följer föräldrarna med barnet till barnavårdcentralen för hälsokontroll. När 
skolhälsovården tar över hälsokontrollerna är inte föräldrarna involverade på samma 
naturliga sätt som tidigare utan kontaktas endast vid avvikelser. En bra arbetsmetod 
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enligt Kubik et al. (2006) är att längd, vikt och BMI- skattning skickades till föräldrarna 
efter hälsokontrollerna av barnen. Resultatet av detta arbetssätt blir att barnets 
hälsostatus medvetandegörs för föräldrarna och därigenom skapas en delaktighet. Vi 
tycker att arbetssättet är positivt genom att familjen involveras och familjefokuseringen 
bevaras enligt Calgarymodellen i skolhälsovården.  
 
Skolsköterskan är i många fall tungt belastade med många arbetsuppgifter. Med 
samhällets utveckling med mer psykosocial ohälsa kommer inte arbetssituationen 
underlättas (Lindberg & Lagerkrantz, 2007). Sutherland et al. (2004) kom fram till att 
skolsköterskan fick ett begränsat gehör från andra yrkesgrupper på skolan. Det blir svårt 
för skolsköterskan att upprätthålla ett förebyggande arbete mot övervikt och fetma om 
det inte genomsyrar hela verksamheten. Det hälsofrämjande arbetet mot övervikt och 
fetma bör fortgå under barnhälsovården och vidare till skolhälsovården. Larsen et al. 
(2006) poängterade i sin studie att det fanns rekommendationer i USA att BMI-
skattning skall följas på alla barn och ungdomar i åldrarna två till tjugo år. Det framkom 
brister i användandet av BMI-skattningen på grund av att distriktssköterskorna saknade 
kunskap om metoden. De dokumenterade inte resultaten i BMI-kurvan och identifierade 
därigenom inte eventuella viktökningar så som rekommenderades. Vi förstår dock att 
det kan finnas svårigheter att upprätthålla det på ett tillfredställande sätt när barnen har 
börjat skolan på grund av den arbetssituation som skolsköterskan har. En annan 
bidragande orsak kan vara att skolsköterskan inte har samma möjlighet till 
familjefokusering. För att ha möjlighet att upprätthålla och utveckla de hälsofrämjande 
aktiviteterna tycker vi att det är angeläget att skolhälsovården får ta mer resurser i 
anspråk och uppdateras i sitt kunskapsområde.  
 
Larsen et al. (2006); Meriaux et al. (2008); Magnusson et al. (2005) och Kimbro et al. 
(2007) benämnde kultur och tradition som försvårande faktorer i det hälsofrämjande 
arbetet mot övervikt och fetma. Vi anser dock att samhällsutvecklingen med en 
uppblandning av olika kulturer bör göra att mötet med alla familjer oavsett etnisk 
härkomst och familjestruktur genomsyras av en anpassning efter deras behov och 
förutsättningar. Kirkevold och Stromsnes-Ekern (2003) betonar att vårt samhälle är 
mångkulturellt med olika religioner och att familjestrukturen är föränderlig, vilket 
bidrar till att arbetet inom barn- och skolhälsovården är i behov av att ständigt utvecklas 
och familjeanpassas. Enligt Calgary modellen skall det förebyggande arbetet 
genomsyras av att distriktssköterskan ser barnet och dess familj i sitt rätta sammanhang 
oavsett social bakgrund.  
 
 
SLUTSATSER 

Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete mot övervikt och fetma hos barn skall 
påbörjas tidigt eftersom det är svårare att behandla en etablerad övervikt, men också för 
att förhindra följdsjukdomar. 
 
För att åstakomma en förändring i det hälsofrämjande arbetet mot övervikt och fetma 
hos barn behöver distriktssköterskans arbete prioriteras genom utbildning, tid och 
evidensbaserat arbetsmaterial för att skapa ett engagemang för ämnet. 
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Det är en förutsättning i det hälsofrämjande arbetet att involvera hela familjen eftersom 
övervikt och fetma hos barn ofta är kopplat till familjens vanor. Ämnet kan uppfattas 
som känsligt då det kan vara kopplat med ohälsosamma vanor i familjen och 
föräldrarnas uppfostran. Distriktssköterskan skall utifrån familjens förmåga stödja och 
stötta och visa dem tilltro att klara av förändringen.  
 
Calgary modellen är ett bra redskap i det hälsofrämjande arbetet eftersom 
distriktssköterskan behöver insikt om barnet, familjen och dess livssituation för att 
anpassa arbetet kring familjen efter deras förutsättningar. Det är också viktigt att det 
hälsofrämjande arbetet genomsyras av att familjen är delaktig och tar sina egna beslut. 
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BILAGA 1 

Översikt av sökprocessen 

 
Datum Databas Sökord Begränsningar Antal Antal 

valda
08-08-25 Cinahl Children Obesity 

Prevention
Peer Reviewed 
2000-2008 Full text

120 1

08-08-25 Cinahl Riskfactors Children 
Obesity

Peer Reviewed 
2000-2008 Full text

118 2

08-09-06 Cinahl Prevention Child 
Obesity Parents

Peer Reviewed 
2000-2008 Full text

59 5

08-09-01 Cinahl Children Physical/ 
Activity Obesity 
Sweden

Peer Reviewed 
2000-2008 Full text

7 1

08-09-01 Pubmed Hittad via 
Vårdfacket No. 9,  
2008 Sökt på 
författare

1

08-09-11 Pubmed Prevention Health 
Care Children 
Obesity Primary 
Care

  2000-2008 50 1

08-09-29 Pubmed Motivational 
Interviewing, 
Obesity

2000-2008, Full 
text

23 1
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BILAGA 2 

Översikt av analyserade vårdvetenskapliga artiklar 

Perspektiv Problem och Syfte Metod Resultat
Titel: Impact of 
parenteral BMI on the 
manifestation of 
overweight 5-7 year 
old child.
Författare: Danielzik, 
S., Langnäse, K., 
Mast, M., Spethmann, 
C. & Muller, M.J.
Tidskrift: European 
Journal of Nutrition
Årtal: 2002

Barn- och 
förälder 
perspektiv.

Syftet med studien vara 
att systematiskt 
undersöka påverkan av 
föräldrarnas BMI där 
övervikt ses hos barn 
mellan 5-7 års ålder. 

Kvantitativ 
metod.Tvärvetenskapli
g studie  på 3306 
stycken barn i 5-7 års 
åldern och deras 
föräldrar. Barnens 
nutritionsstatus 
undersöktes i 
undergrupper med 
hänsyn till föräldrarnas 
BMI.

Barnens BMI hade 
samband med 
föräldrarnas BMI. 
Närmare samband sågs 
mellan moderns BMI än 
med faderns BMI. 
Risken vara störst för 
barnen med två feta 
föräldrar. Barn med en 
fet förälder var oftare 
överviktig än barn med 
en överviktig förälder. 

Titel: Overweight and 
obese children: 
mothers´strategies.
Författare: Jackson, 
D., Mannix, J., Faga, 
P. & McDonald, G.
Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing
Årtal: 2004

Förälder 
perspektiv.

Syftet med studien var 
att få en inblick i hur 
mammorna till barn med 
övervikt/fetma klara av 
problematiken kring 
barnets vikt ihop med 
familjelivet, och utforska 
strategier som de 
använt och tänker 
använda i framtiden för 
att hjälpa deras barn att 
uppnå en hälsosam vikt. 

Kvalitativ studie. En 
utforskande-
beskrivande studie, 
elva mammor 
djupintervjuades och de 
hade minst ett barn 
som hade 
övervikt/fetma.  

Mammorna hade infört 
flera olika strategier 
bland annat  bli en 
förebild, ta fram 
möjligheter för att  öka 
fysisk aktivitet, minskade 
ner på användandet av 
skräpmat och hur de 
lagar mat. De såg 
problemen som familje 
relaterade snarare än ett  
individuellt problem, 
syftet blev att fokusera 
på familjen snarare än 
på barnet.

Titel: Racial and 
Ethnic Differentials in 
Overweight and 
Obesity Among 3-Year-
Old Children. 
Författare: Kimbro, 
R.T., Brooks-Gunn, J., 
& McLanahan, S.
Tidskrift: American 
Journal of Public 
Health
Årtal:  2007

Barn- och 
förälder 
perspektiv

Syftet med studien vara 
att undersöka ras och 
etniska skillnader i 
övervikt/fetma på barn i 
3-års åldern från 
storstadsmiljö och 
låginkomsttagande 
familjer

Kvalitativ och 
kvantitativ studie. 
Observationer i 
hemmet, logistisk 
regressions analys och 
intervjuer var 
insamlade vid födelsen, 
1 år och 3 års ålder. 

Övervikt/fetma hos barn 
börjar redan vid 3-års 
ålder, latinamerikanska 
barn och de barn med 
mammor med fetma har 
störst risk att bli 
överviktiga.
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Perspektiv Problem och Syfte Metod Resultat
Titel: Parents of 
Elementary School 
Students Weigh in on 
Height, Weight, and 
Body Mass Index 
Screening at School. 
Författare: Kubik M. 
Y., Jayne, A., 
Fulkerson, Story, M. & 
Rieland, G.
Tidskrift: Journal of 
School health
Årtal: 2006

Barn- och 
förälder 
perspektiv. 

Syftet var att undersöka; 
(1) intereset hos 
föräldrarna om att få 
hem BMI-screening på 
sina barn i grundskolan, 
(2) åsikter och 
uppfattningar från 
föräldrar som deltog i ett 
program och (3) 
föräldrarnas utlåtande 
om upplevelsen av 
programmet. 

Kvantitativ studie. 
Pilotstudie där 4 skolor 
från förorten deltog. 
Vikt och längd togs på 
alla eleverna men 
endast 2 av skolorna 
skickades BMI- resultat 
och annan information 
hem till föräldrarna. 
Uppföljande brev 
skickades hem till de 
utvalda föräldrarna för 
ytterligare utvärdering.  

De f lesta av föräldrarna 
tyckte att  det var viktigt 
med årlig uppföljning av 
vikt, längd och BMI. 
Föräldrar t ill överviktiga 
barn rapporterade oftare 
att de var obekväma 
med brevets innehåll. 

Titel: Childhood 
obesity: Prevention 
practices of nurse 
practitioners. 
Författare: Larsen, L., 
Mandleco, B., 
Williams, M., & 
Tiedeman, M.
Tidskrift: Journal of 
the American 
Academy of Nurse 
Practit ioners
Årtal: 2006

Sjuksköterske 
perspektiv

Syftet med studien var 
att a) beskriva 
sjuksköterskans 
förebyggande arbete,  
b) jämföra 
sjuksköterskans 
inställning och 
medvetenhet om 
rikt linjera för barnfetma 
och dess förebyggande 
arbete,  c) identifiera 
sambandet mellan 
förebyggande arbete 
och geografiska 
variationer, d) 
undersöka hjälpmedel 
och hinder för att införa 
förebyggande arbete.

Kvantitativ studie. 
Frågeformulär 
besvarades av t ill 99 
stycken familje- och 
allmäna sjuksköterskor 
som var baserade på 
dokumenterade 
riskfaktorer för 
barnfetma och rikt linjer 
för prevention.

Sjuksköterskan 
använder inte BMI -
skattningen med ålders 
index för att screena 
barnens risk för fetma, 
vilket rekommenderas. 
Det finns enligt 
sjuksköterskorna flera 
hinder för att införa det 
förebyggande arbete hos 
barn med fetma bland 
annat föräldrarnas attityd 
och den amerikanska 
livsstilen. 

Titel: Obesity, dietary 
pattern and physical 
activity among children 
in a suburb with a high 
propotion of 
immigrants. 
Författare: 
Magnusson, M.B., 
Hulthén, L., & 
Kjellgren, K.I.
Tidskrift: Journal of 
Human Nutrit ion 
Dietet.
Årtal: 2005

Barnperspektiv. Syftet med studien var 
att utforska matintag, 
fysisk akt ivitet och förstå 
sambandet mellan 
livsstil och hälsa bland 
barn i en förort med låg 
socialekonomisk status 
och en hög andel av 
invandrare

Validerad 
enkät.Kvalitativ och 
kvantitativ studie. 112 
stycken barn i åldrarna 
11-12 års åldern deltog 
i frågor om kost och 
motions vanor i 
frågeformulär och 
under intervjuer.  

En tredjedel av barnen 
spenderar mer än tre 
timmar per dag framför 
TV/Internet, vilket 
förknippas med intag av 
söta drycker och att 
hoppa över frukosten. 
Endast hälften av barnen 
tror att deras livsstil har 
betydelse för hälsan. Låg 
social statusoch 
invandring förknipppas 
med fetma.
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Perspektiv Problem och Syfte Metod Resultat
Titel: Identification and 
follow-up of obesity in 
ten-year-old school 
children  
Författare: Benita 
Gunnarsson Me'riaux, 
Anna-Lena Hellström 
& Staffan Mårild  
Tidskrift: International 
journal of Pediatric 
Obesity 
Årtal: 2008

Barn- och 
förälder 
perspektiv.

Fetman har under de 
senaste 20 åren ökat 
hos barn vilket kan leda 
till allvarliga hälso 
problem och sänkt 
livskvallite. Studien ville 
beskriva effekten av 
identifikation av fetma 
hos barn i 10-års åldern  
rutin kontrollen i 
skolhälsovården

Kvantitativ 
studie.Genom 
frågeformulär 
studerades grupp med 
4731 tioåringar där 116 
betraktades som 
överviktiga/feta. Här 
erbjöds barnen ett 
aktivt ingripande mot 
fetma och kontinuerlig 
uppföljning, familjen 
involverades. I 
kontrollgruppen med 
4495 12-åringar 
betrraktades 88 som 
överviktiga/feta som 
erbjöds ordinarie 
hälsoprogram

Det visade sig att 
övervikt/fetma var högst 
förekommande i 
områden med lägst 
socialekonomisk status. 
Vid uppföljning kunde 
ses en blygsam nedgång 
i BMI i studie gruppen. 
Författarna påtalar vikten 
av att  preventionen 
påbörjas tidigt.

Titel: Preventing 
pediatric obesity, 
assesmant and 
management in the 
primary care sett ing. 
Författare: Lorna 
Schuman 
Tidsskrift: Journal of 
the american academy 
of nerce practitioners 
Årtal: 2002 

Sjuksköterske 
perspektiv

Genom en 
lit teraturstudie granskas 
och diskuteras 
läkarhusets roll i att 
fastställa och hantera 
överviktiga barn innan 
de utvecklar fetma.

Granskande review Läkarhuset bör 
koncentrera sig/ 
fokusera på att tidigt 
identifiera övervikt/fetma. 
Involvera familjen i 
livstils förändringar. 
Genom att t idigt 
identifiera och 
därigenom arbeta 
förebyggande kan följd 
sjukdomar och psykisk 
ohälsa minskas.

Titel: Do parents, 
teatchers and health 
professionals support 
school-based obesity 
prevention. 
Författare: Rachel 
Sutherland, Tim Gill 
and Collin Binns 
Tidskrift: Nutrition & 
Dietitics 
Årtal: 2004

Barn- förälder-, 
lärare och 
sjuksköterske 
perspektiv

Studiens syfte var att 
undersöka vilka faktorer 
som lärare, föräldrar och 
skolhälsovården anser 
bidrar till barnfetma. Hur 
skolan kan arbeta 
preventivt mot övervikt 
och fetma.

Tvärsnittsstudie 
Kvantitativ studie. 170 
föräldrar, 31 Lärare och 
40 sjuksköterskor. De 
tre grupperna fick svara 
på 21 frågor rörande 
faktorer och attityder 
som bidar till barnfetma 
samt skolans roll i 
preventionen. 167 
skolbarn från 
slumpmässigt valda 
klasser från förskola till 
årskurs 6 vägdes och 
mättes för att få en 
uppfattning om 
förekomsten av 
övervikt/fetma. 

De 3 grupperna var 
överens om att 
barnövervikt/fetma är ett 
allvarligt tillstånd. En 
tredjedel av föräldrarna 
hade osäker uppfatning 
om att övervikt/fetma 
växer bort utan åtgärd. 
Tydlig uppfattnign fanns 
om att det är 
föräldrarnas ansvar att 
implementera goda 
matvanor. Skolan äre en 
lämplig arena för ett 
preventivt arbete mot 
övervikt/fetma. 37,7% av 
barnen betraktades vara 
överviktiga/feta. 
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Perspektiv Problem och Syfte Metod Resultat
Titel: Riskfactors in 
childhood obesity - 
Findings from all 
babies in south-east 
Sweden. 
Författare: Karina 
Huus, Jonas F 
Ludvigsson, Karin 
Enskär och Johnny 
Ludvigsson.
Tidskrift: Acta 
Pediatrica 
Årtal: 2007

Barn- och 
förälder 
perspektiv.

Syftet var att undersöka 
om det finns ett 
samband mellan en 
övervikt vid 1-2 års ålder 
och en övervikt vid 5 års 
ålder. De ville också 
identifiera riskfaktorer 
på små barn för att 
utveckla strategier som 
underlättar det 
preventiva arbetet på 
barnavårds centraler.

Presumtiv cohort 
studie.Kvantitativ 
studie. Alla föräldrar till 
barn födda mellan 1/10-
1997 och 1/10 1999 i 
sydöstra Sverige 
t illfrågades att deltaga. 
De fick svara på frågor 
vid ett par tillfällen till 
dess att barnet var 5år. 

Det framkommer att det 
finns ett samband mellan 
en övervikt vid 1-2år 
ålder och en vid 5 års 
ålder. Det talar för att  de 
preventiva åtgärderna 
skall starta tidigare en 
vad som rekomenderas 
idag. Det viktigaste 
preventiva åtgärderna är 
att förändra attityder 
gällande kost och 
motion.

Titel: A qualitative 
study of primary care 
clinicans view of 
treating childhood 
obesity. 
Författare: Olivia 
Walker, Mark Strong, 
Rebecca Atcinsson, 
Joanna Saunders & Jo 
Abbott. 
Tidskrift: BMC familly 
practice 
Årtal: 2007

Sjuksköterske 
perspektiv

Syftet var att studera hur 
sjuksköterskor på 
barnavårds centraler 
såg på sin roll i 
omhändertagandet och 
preventioner av barn 
med övervikt/fetma.

Semistrukturerad 
kvalitativ studie. 18 
sjuksköterskor från 11 
olika arbetsplatser 
intervjuades. 

Sjuksköterskorna ansåg 
att det var deras uppgifft 
att belysa frågan 
angående barnets vikt, 
men att ansvaret primärt 
låg hos familjen. Vissa 
hinder identif ierades i 
sjuksköterskans arbete. 
Uppfattningen var att 
övervikt/fetma hos barn 
var ett känsligt ämne. 
Sjuksköterskorna kände 
sig dåligt rustade att ta 
hand om frågan på ett 
bra sätt. 

Titel: Office-based 
motivational 
interviewing to prevent 
childhood obesity. 
Författare Robert P 
Schwartz et al. 
Tidskrift: Archives of 
pediatrics & 
adolescent medicine 
Årtal: 2007

Barn-, förälder- 
och  
sjuksköterske 
perspektiv

Om sjuksköterskor och 
dietister kan använda 
sig av motiverande 
samtal i preventionen av 
övervikt/fetma hos barn. 

Icke randomiserad 
studie. Klinisk 
försöksintervju.Kvalitat i
v studie. 91 barn i 
åldrarna 3-7år med ett 
förhöjt BMI eller 
föräldrar med ett förhöjt 
BMI. 15 sjuksköterskor 
och 5 dietister delades 
in i 3 grupper för att ge 
motiverande samtal i 
olika grader.

Man såg en generell 
nedgång i BMI värdet 
efter motiverande 
samtal. En hög andel av 
de deltagande 
föräldrarna sa att 
interventionen fick dem 
att ändra på vanorna i 
familjen.
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