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Sammanfattning    

Övervikt och fetma är ett växande komplext folkhälsoproblem även hos barn. 

Följdsjukdomarna som övervikt och fetma orsakar ett lidande för drabbade barn, vilket 

även är en stor kostnad för vården och samhället. Flera olika yrkeskategorier förutom 

distriktssköterskor, som läkare, dietist och psykolog möter barn i arbetet kring övervikt 

och fetma. 

Syftet med studien är att belysa distriktssköterskors upplevelse av att arbeta i ett 

tvärprofessionellt team på BVC kring överviktiga barn och deras familjer. 

Dataanalysen har skett genom en kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs 

(2008) med en induktiv ansats där åtta distriktssköterskor som arbetar på BVC har 

intervjuats.  

I resultatet framkommer betydelsen av ett tvärprofessionellt teamarbete. Genom att 

samarbeta med dietisten får familjen och barnet träffa sedan träffa dietisten som ger stöd 

kring kost, portionsstorlek och näringsberäkning av måltidsportioner. Dock är 

distriktssköterskorna inte närvarande under detta möte. Psykologen kan stödja familjen i 

deras vardag med gränssättning och med dagliga rutiner som kan påverka familjens kost 

och levnadsvanor. Teamarbetet med läkarna fungerar bra men deras kunskapsnivå kring 

att vara uppdaterade på rådande riktlinjer och åtgärder anses bristfälliga, vilket påverkar 

arbetet kring de överviktiga barnen. Samarbetet med både familjecentralen och med 

pedagogerna på förskolan anses vara betydelsefull i arbetet kring överviktiga barn.  

För att alla i teamet ska vara uppdaterade på riktlinjer för övervikt och fetma är det en 

organisatorisk fråga för att tid ska frigöras åt läkarna så att de kan gå på 

utbildningsdagarna där gemensam kunskap inhämtas. Genom att förenkla processen 

med att skriva remiss till obesitasmottagningen och genom att öka samarbetet med både 

familjecentral och pedagoger på förskolan skulle det stödjande och förebyggande 

arbetet kring överviktiga barn främjas. Det bidrar i sin tur till en förbättrad folkhälsa och 

minskade samhällsekonomiska kostnader. Genom teamarbete och genom att tillvarata 



   

 

   

 

på de olika specialistkompetenserna ökar chanserna för distriktssköterskor att kunna 

hjälpa det överviktiga barnet och familjen. 

Nyckelord: Tvärprofessionellt samarbete, Teamarbete, Primärvård, Barnhälsovården, 

Distriktssköterska, Övervikt, Förebyggande hälsoarbete  



   

 

   

 

Abstract 

Overweight and obesity are a growing complex public health problem. The secondary 

diseases that overweight and obesity cause means suffer for the child and cost the 

society money. 

 

The aim of the study is to elucidate district nurses' experience of teamwork at primary 

child health care centers with overweight children and their families. 

 

The data analysis was done through a qualitative content analysis according to Elo and 

Kyngäs (2008) with an inductive approach where eight district nurses working at 

primary child health care centers were interviewed. 

 

The result shows the importance of cross-professional teamwork. By working with the 

dietitian, the family and the child receive support regarding diet, portion size and 

nutritional calculation of meal portions. The psychologist can support the family in 

their everyday lives with boundaries and with daily routines that can affect the family's 

diet and lifestyle. Teamwork with the doctors works well, but their level of knowledge 

about being updated on prevailing guidelines and measures is considered inadequate, 

which affects the work of the overweight children. Through teamwork and utilizing the 

various specialist skills, the chances of being able to help the obese child and the family 

increases. Collaboration with both the family center and the educators at the preschool 

is considered to be important in the work on overweight children. 

 

For everyone in the team to be up to date on guidelines for overwight and obesity, it is 

an organizational issue to free time for the doctors so that they can go on training days 

where common knowledge is obtained. By simplifying the process of writing a referral 

to the obesity clinic and by increasing cooperation with both family centers and 

educators at the preschool, the supportive and preventive work on obese children will 

be promoted. This in turn contributes to increased public health and reduced socio-

economic costs. 

 

Key words: Cross-professional collaboration, Teamwork, Primary care, Child 

Healthcare, Distict nurse, Obesity, Preventive health work 
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INLEDNING 

Övervikt och fetma hos barn är ett komplext folkhälsoproblem som leder till negativa 

konsekvenser för hälsan. Under en fältstudie som författarna gjorde om övervikt hos barn 

på BVC, framkom att distriktssköterskorna önskade att samarbetet med andra 

yrkeskategorier kunde utvecklas och förbättras. Detta ledde fram till att författarna ville 

fördjupa sig i hur samarbetet ser ut under teambesöken mellan distriktssköterskor och 

läkaren men också hur samarbetet med andra yrkeskategorier kring överviktiga barn och 

deras familjer ser ut. Då vi som författare läser specialistsjuksköterskeutbildningen med 

inriktning mot distriktssköterska ansåg vi att det var intressant att ta reda på 

distriktssköterskors upplevelse av att arbeta i ett tvärprofessionellt team på BVC kring 

överviktiga barn och deras familjer. Författarna är medvetna om att även 

barnsjuksköterskor arbetar på BVC men hädanefter kommer BVC-sköterskor att 

benämnas distriktssköterskor, vilket utesluter barnsjuksköterskor. 

 

BAKGRUND 

Övervikt och fetma  

Övervikt och fetma hos barn är ett komplext och växande folkhälsoproblem globalt. 

Enligt World Health Organization (WHO) uppmättes 41 miljoner barn under fem år lida 

av övervikt eller fetma runtom i världen (World Health Organization 2018). I Sverige kan 

en dubblering av övervikt och fetma ses hos nioåringar jämfört med sexåringar sedan år 

2007 (Folkhälsomyndigheten 2019). Övervikt och fetma har många negativa 

konsekvenser för hälsan och kan senare i livet leda till följdsjukdomar såsom diabetes typ 

2, hjärt- och kärlsjukdomar, obstruktiv sömnapné, beteendestörningar, ortopediska 

problem och psykosociala problem (August et al. 2008). Övervikt klassas inte som en 

sjukdom utan enligt den internationella sjukdomsklassifikationen ICD10 är fetma en 

sjukdom. Body Mass Index (BMI) anger relationen mellan vikt och längd. BMI räknas ut 

genom att ta vikten i kilogram och dividera med längden i meter upphöjt i två. För 

personer över 18 år definieras övervikt när ett BMI är över 25 och fetma när ett BMI är 

över 30. För bedömning av barns BMI används isoBMI. IOTF (International Obesity 

Task Force) tagit fram en utökning av BMI som även fungerar för barn och ungdomar då 

viktklassificeringen skiljer sig mellan barn och vuxna. IsoBMI 25 indikerar en övervikt 

och isoBMI 30 är en indikation för fetma (Jansson & Nergårdh 2012, s. 557).  

 

Hälsofrämjande vård 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 49–52) menar att hälsa är mångdimensionellt och kan 

ha olika innebörder för olika individer. Hälsa har därför en djupare innebörd än endast 

frånvaro av sjukdom. Hälsa innebär en upplevelse av välbefinnande och är sammanflätat 

med andra upplevelser av existens. I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) definieras 

målet för all hälso- och sjukvård, inklusive barnhälsovården. Målet är en god hälsa och 

vård på lika villkor för hela befolkningen samt att vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges 

företräde till vården. I folkhälsomyndighetens rapport (2018) framkommer att genom det 

hälsofrämjande arbetet kan risken för att drabbas av följdsjukdomarna minska 
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(Folkhälsomyndigheten 2018). Genom att arbeta hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande kan ohälsa i samhället förebyggas (Folkhälsomyndigheten 2019).  

  

Barnhälsovård organiseras i form av barnhälsovårdscentraler (BVC) som ansvarar för 

barn som är inskrivna där från födelsen till innan skolstarten vis sex års ålder. BVC kan 

vara som en del i en familjecentral som också innehåller mödravård, öppen förskola och 

socialtjänst med en inriktning på förebyggande arbete (Socialstyrelsen 2014). 

Familjecentralen är en plats där flera olika yrkeskategorier samverkar under samma tak. 

Närheten till varandra förenklar samarbetet och de olika yrkeskategorierna kompletterar 

varandras kompetenser. Det är också en plats där familjer kan träffas och utbyta 

erfarenheter (Rikshandboken 2014). 

 

Distriktssköterskan arbetar utifrån det nationella barnhälsovårdprogrammet som finns 

beskrivet i Rikshandboken (2018). Där beskrivs insatser för alla barn och riktade insatser 

till barn vid behov. Insatserna ges inom barnhälsovården eller med olika 

samarbetspartners utanför verksamheten (Rikshandboken 2018). I avhandlingen Lika för 

alla? av Wallby (2012) framkommer att de flesta barn erbjuds samma stöd och de som 

har ett större behov inte får mer hjälp. Magnusson, Blennow, Hagelin och Sundelin (2016, 

s. 270) menar att för att kunna erbjuda barnet och familjen rätt stöd krävs att 

distriktssköterskor kan bedöma barnets hälsa, utveckling och livsvillkor. De 

hälsofrämjande mötena skapas när barn och föräldrar får vara delaktiga i kartläggningen 

av barnets risk- och skyddsfaktorer. Läkaren och distriktssköterskan träffar familjen och 

barnet under så kallade teambesök vid fyra veckor, sex månader, ett års ålder samt vid 

två och ett halvt till tre års ålder (se tabell 1). Som det framgår i tabellen träffas 

distriktssköterskan och läkaren under regelbundna teambesök vilket utgör det närmaste 

samarbete distriktssköterskorna har med en annan yrkeskategori. Ett teambesök innefattar 

en hälsoundersökning där avstämning gällande tillväxt och vikt ingår. Inom 

Barnhälsovården (BHV) följs barnets tillväxtkurva från födseln och fram till dess att 

barnet börjar skolan vid sex års ålder. Barnets tillväxtkurva följs med anledning av att se 

barnets utveckling, främja hälsan och förebygga eventuell ohälsa som övervikt och fetma 

kan leda till (Derwig 2019). 

 

Tabell 1. En översikt av hälsobesöken på BVC (Rikshandboken 2019) 
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Distriktssköterskornas arbete på BVC handlar bland annat om att vidta åtgärder vid 

övervikt och fetma och att tidigt identifiera en stigande BMI kurva. Under teambesöket 

som sker när barnet är mellan två och ett halvt till tre år tittar läkaren och 

distriktssköterskan på BMI och vid en stigande viktutveckling ska distriktssköterskor på 

BVC erbjuda familjen vägledning och vidta insatser utifrån barnet och familjens behov 

(Rikshandboken 2017). Enligt Magnusson, Blennow, Hagelin och Sundelin (2016, s. 249) 

är det viktigt för att en förtroendefull relation ska uppstå att barnet och familjen får träffa 

samma distriktssköterska i så stor utsträckning som möjligt. En god relation är 

betydelsefull för att framgångsrikt kunna utföra barnhälsovårdens huvuduppgifter som är 

hälsoövervakning, föräldrastöd och hälsovägledning. Hälsobesöken görs i enlighet med 

basprogrammet men därutöver är det betydelsefullt att familjen kan komma i kontakt med 

sin distriktssköterska med kort varsel. Att en god relation till familjen är väsentlig för det 

hälsofrämjande arbetet framgår även i en australiensk studie av Edvardsson, Edvardsson 

och Hörnsten (2009). Det framkommer att det behövs mer forskning om 

distriktssköterskornas upplevelser och erfarenhet av att möta föräldrar till överviktiga 

barn. Studien visade att det var enklare att ha ett hälsofrämjande samtal med föräldrarna 

om barnets övervikt om relationen mellan distriktssköterskan och föräldrarna var stark. 

Det framkom även att utgå ifrån tillväxtkurvan var ett bra sätt att börja prata om 

övervikten (Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten 2009). 

 

Familjen 

Enligt patient lagen (SFS 2014:821) och hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) har 

både barnet och vårdnadshavaren rätt till delaktighet i vården. Det finns ingen åldersgräns 

i avseendet när barnet inte har rätt att vara delaktig kring sin vård. Sverige har skrivit på 

FN:s konvention om barnets rättigheter vilket syftar till att ge barnet bästa möjliga hälso- 

och sjukvård (Johansson 2016). År 2018 röstade regeringen igenom att göra FN:s 

barnkonvention till svensk lag 2020, vilket innebär att barns rättigheter synliggörs på ett 

mer synbart sätt inom den offentliga verksamheten (Regeringskansliet 2019).  

 

Enligt Regber, Mårild och Johansson (2013) belyser att distriktssköterskor bör ge mer 

stöd till föräldrar som har en lägre utbildningsnivå och är utsatta socioekonomiskt. 

Distriktssköterskorna bör således se till vilket sammanhang barnet lever i. För att kunna 

ge god vård menar Ekebergh (2015, s. 75) att distriktssköterskan måste anta ett 

patientperspektiv som innebär att ha ett förhållningssätt som bejakar verkligheten såsom 

patienten ser den, alltså att vara följsam inför patientens livsvärld. Dahlberg och Segesten 

(2010, s.119) menar att ett patientfokuserat vårdande inte utesluter familjen. 

Familjeperspektivet är många gånger värdefullt. Dahlberg och Segesten (2010, s. 190) 

menar att vårdande relationer och vårdande möten måste utvecklas för att kunna stödja 

hälsoprocesser så att familjen kan genomföra både små och stora livsprojekt. En vårdande 

relation kännetecknas av ett professionellt engagemang där fokus ligger på patienten och 

dennes familj och deras behov av vård. Ett patientfokuserat vårdande innefattar även 

familjen, särskilt när det kommer till barn. Det vårdvetenskapliga perspektivet på familj 

innebär de som individen vill kalla sin familj och de som accepterar att bli betraktad som 

familj (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 118–119). Det finns en betydelse av att engagera 

hela familjen och erbjuda hjälp till att främja goda levnadsvanor. Genom stöd till föräldrar 

och genom regelbundna tillväxtkontroller där vikten kontrolleras finns det vetenskapligt 
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stöd för att denna typ av hjälp kan hjälpa föräldrarna eller vårdnadshavaren till barnet att 

ha en bättre koll på barnets vikt, följa och förhindra en viktuppgång, vilket även främjar 

till en god och hälsosam kosthållning där övervikten kan förhindras (Tucker, DeFrang, 

Orth, Wakefield & Howard 2019).  

 

Eftersom det är ett känsligt ämne att prata om och som kan väcka stora skuldkänslor hos 

föräldrarna är det viktigt at minska föräldrarnas skuldkänslor, vilket kan göras genom att 

prata informativt om arvsanlag, levnadsvanor och livsstilsval. Det väsentliga är att kunna 

avlasta men samtidigt informera föräldrarna om deras ansvar. Det ansvar de bär med sig 

genom föräldraskapet kan aldrig tas ifrån dem (Derwig 2019). Forskning belyser 

föräldrarnas upplevelse av ett stort ansvarstagande kring barnens övervikt och klarlägger 

betydelsen av att stödja föräldrarna i sin roll när de själva ska kunna identifiera en 

övervikt. Det är då viktigt att vårdpersonalen i ett tidigt skede hjälper föräldrarna till 

barnet med att identifiera en övervikt och ger råd och stöd i ett tidigt skede. Omkring 80% 

av föräldrarna i en studie gjord i Australien önskade att deras barn hade haft regelbundna 

kontroller gällande vikt och BMI (Davidson, Vidgen & Denney-Wilson 2019). För att 

kunna ge en optimal vård måste vårdare ha adekvat kunskap och kunna uppfatta vad hälsa 

och välbefinnande betyder för familjen och vad sjukdom innebär för just den familjen. 

För att kunna hjälpa människor att fullfölja sina livsprojekt så måste vårdandet bygga på 

en insikt om hur sjukdomen påverkar familjens upplevelse av mening, sammanhang och 

deras vardag. Genom livsvärlden utspelar sig hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom. 

Ett vårdvetenskapligt vårdande innebär således att möta familjens livsvärld (Dahlberg & 

Segesten 2010, ss. 127–128). 

 

Distriktssköterskans kompetens  

I distriktssköterskans kompetens ingår att ha kunskap inom omvårdnad, medicinsk 

vetenskap, folkhälsovetenskap samt vårdpedagogik. Distriktssköterskan ska kunna arbeta 

personcentrerat så att hälsofrämjande, omvårdnads och medicinska ställningstaganden 

kan integreras samt stödja patienten och närstående. Distriktssköterskan ska ha goda 

relationer med andra i teamet för att kommunikation och samverkan ska gynnas.   Genom 

att arbeta med hälsofrämjande insatser och goda levnadsvanor arbetar 

distriktssköterskorna för en jämlik hälsa bland befolkningen och som en del i en 

hållbarhetsutveckling kring befolkningens hälsa (Svensk sjuksköterskeförening 2019).  

Distriktssköterskans arbete utgår bland annat från ICN:s fyra etiska koder kring hur 

arbetet ska tillämpas. ICN:s etiska kod vägleder och samlar världens distriktssköterskor 

till ett gemensamt förhållningssätt oberoende av landets lagar. Här beskrivs de fyra 

koderna som 1). Sjuksköterskan och allmänheten. Där sjuksköterskan har ett delat ansvar 

tillsammans med samhället för att arbeta och initiera till ett hälsofrämjande arbete. 2). 

Sjuksköterskan och yrkesutövningen. Den andra punkten handlar om att bära eget ansvar 

för sin kompetens och att den är uppdaterad i yrkesutövandet. 3). Sjuksköterskan och 

professionen. Innebär att arbeta evidensbaserat och tillämpa riktlinjer inom omvårdanden. 

4). Sjuksköterskan och medarbetare. Den sista punkten beskriver samverkan med andra 

yrkeskategorier och att arbeta respektfullt gentemot sina medarbetare och kollegor 

(Svensk sjuksköterskeförening 2017). Genom ett sådant förhållningssätt kan 

distriktssköterskorna, tillsammans med andra berörda yrkeskategorier, samverka och 

hjälpa överviktiga barn och deras familjer utifrån deras behov. 
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En vanligt förekommande metod som distriktssköterskor använder i sitt arbete med 

familjen är motiverande samtal (MI). Miller och Rollnick (2013, s. 32) beskriver att MI 

är ett sätt att aktivera människors egna resurser och motivation till förändring. Vidare 

belyser Miller och Rollnick (2013, ss. 42–53) att MI består av fyra nyckelprocesser; 

engagerande, fokuserande, framkallande och planerande. Under den första processen 

etableras en positiv anknytning. Under den andra processen utvecklas en specifik riktning 

i samtalet om förändring. Under tredje processen lockas individens egen motivation till 

förändring som är centralt inom MI. Slutligen formuleras en konkret handlingsplan. Det 

finns även fem centrala kommunikativa färdigheter inom MI som består av öppna frågor, 

bekräfta, reflektera, summera samt ge information och råd med personens tillåtelse. I 

studien av Small, Anderson, Sidora-Arcoleo och Gance-Cleveland (2009) framkom att 

en framgångsrik metod för samtal med föräldrarna om deras överviktiga barn var MI som 

kunde resultera i effektiva åtgärder. I en annan studie av Lindhe Söderlund, Nordqvist, 

Angbratt och Nilsen (2009) framkom att distriktssköterskorna upplevde att MI var ett bra 

verktyg att använda mot familjen när de skulle ta upp känsliga ämnen som övervikt och 

fetma. De tyckte att det var lätt att använda sig av MI som metod om föräldrarna själva 

ville göra en förändring men det var svårt när föräldrarna inte själva såg övervikten som 

ett problem.  

 

Vård utifrån tvärprofessionell samverkan 

Carlström, Kvarnström och Sandberg (2013, ss. 68–69) beskriver tvärprofessionella team 

som interaktioner mellan olika yrkeskategorier som leder till att patienten får hjälp på ett 

djupgående sätt. Yrkeskategorierna ska ha olika kompetens och samarbeta med varandra 

samt med patienten då det leder till en ökad kvalité på vården. När ett team är 

välfungerande kan patienten få hjälp utifrån olika perspektiv. I en studie av Shue, Whitt, 

Daniel och Shue (2016) framkom att teamarbete leder till ökad kontinuitet och 

tillgänglighet på vården då det alltid finns andra i teamet som är insatta i situationen om 

någon i teamet skulle vara frånvarande, vilket leder till ökad trygghet hos familjen.  

 

Distriktssköterskans arbete i teamet är nödvändigt då flera olika yrkeskategorier behövs 

utifrån den problematik som finns kring det överviktiga barnet och familjen. Upplevelsen 

av hur det är att arbeta i team kan variera och den enskilda distriktssköterskans upplevelse 

och beskrivning kan skilja sig i dess uttryckliga syfte. Detta framkommer i en studie av 

Cedersund och Kvarnström (2006) där distriktssköterskor beskriver teamet som den egna 

yrkesprofessionen, det vill säga de andra distriktssköterskorna i stället för övriga 

yrkesprofessioner som kan ingå i teamet (Cedersund och Kvarnström 2006). Inom ett 

teamarbete behöver distriktssköterskor inta ett reflekterande vårdvetenskapligt 

förhållningssätt. Genom reflektion och deltagande av teamets arbete kring det överviktiga 

barnet och familjen kan distriktssköterskor på så vis nå en djupare förståelse för arbetet 

och hur familjesituationen ser ut (Lindberg 2016, ss. 270–271). Det tvärprofessionella 

teamarbetet kräver även att distriktssköterskor utgår ifrån patientperspektivet och med 

patienten i fokus, vilket innebär att vårdandet utgår från patientens livsvärld. Detta för att 

förstå hur hälsan och välbefinnandet påverkar patienten i sitt livssammanhang. Utan 

patientperspektivet, som inkluderar familjens perspektiv, kan distriktssköterskan inte 

hjälpa patienten att stärka sina hälsoresurser (Dahlberg & Segesten 2010, ss.126–127). 
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Arbetet kring barn och deras familjer handlar om att arbeta på ett tvärprofessionellt 

arbetssätt där distriktssköterskor kan behöva samverka med andra yrkeskategorier så som 

läkare och psykolog men även andra yrkeskategorier så som dietist, logoped och 

socionom. Det anses vara värdefullt att samverka med andra yrkeskategorier i de 

situationer där en komplexitet finns och där olika kunskaper är nödvändiga för att 

gemensamt nå fram till ett gemensamt mål (Thor 2015). Vikten av ett gemensamt mål att 

arbeta mot förstärks även i en studie av Pereira, Riviera och Artmann (2013) där läkarna 

beskriver vikten av att arbeta mot ett gemensamt mål. Det är inte enbart en person kan 

lösa ett problem på egen hand utan behöver hjälp av andra specialiteter och kräver en 

ödmjukhet inför varandra. 

 

Katkin et al. (2017) beskriver att en tvärprofessionell arbetsmodell utgörs av att flera 

yrkeskategorier inom vården arbetar mot gemensamma mål eller delmål kring en person 

som till exempel ett barn och dennes familj. Barn saknar förmågan att ta egna beslut och 

är beroende av sin familj. För vissa barn kan somliga yrkeskategorier vara inkopplade i 

teamarbetet och för andra barn kan enstaka yrkeskategorier vara inblandade. Varje enskilt 

barn och familj har sina respektive behov som styr behovet av diverse yrkeskategorier 

som stödjer och hjälper barnet och familjen. Vad som anses vara kärnan i ett bra 

samarbete mellan olika yrkeskategorier handlar mycket om en bra kommunikation mellan 

berörda samarbetsparters. 

 

Obesitasteamet som är ett specifikt team ligger under specialistvården och som tar över 

barn med isoBMI över 30. Teamet består av barnsjuksköterskor, barnläkare, dietister, 

psykologer, kuratorer, fysioterapeuter och arbetsterapeut. Livsstilsförändringar är 

grunden för fetmabehandling. Kostråd och råd om fysisk aktivitet är grundåtgärder. 

Kognitiv beteendeterapi, pulverkostbehandling, läkemedelsbehandling eller fetmakirurgi 

är också eventuella behandlingsalternativ (Vårdgivarwebben 2019).  

 

Arbetet med överviktiga barn är ett ansvarsfullt och gediget arbete för distriktssköterskor 

på BVC som kräver både uppföljningar av barnet och samverkan med familjen. Arbetet 

kring familjer till överviktiga barn kan medföra att flera yrkeskategorier blir involverade 

och distriktssköterskor behöver då samverka med andra yrkeskategorier.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Övervikt och fetma hos barn är ett folkhälsoproblem. Barnhälsovården kan genom 

förebyggande och hälsofrämjande insatser motverka uppkomst av övervikt och fetma hos 

barn. Barnhälsovården erbjuder alla barn hälsoundersökningar enligt barnhälsovårdens 

nationella program. Distriktssköterskor på BVC kan stödja familjen i att göra hälsosamma 

levandsval samt ge råd och stöd för att familjen ska uppnå en godare livsstil. Det är inte 

bara distriktssköterskor som arbetar med övervikt och fetma hos barn på BVC. Andra 

yrkeskategorier är också inblandade och har en betydelse i arbetet kring överviktiga barn. 

Distriktssköterskors upplevelse av att arbeta med överviktiga barn och behovet av 

teamarbete finns beskrivet i litteraturen. Däremot saknas kunskap om samarbetet kring 

överviktiga barn och deras familjer på BVC utifrån distriktssköterskans perspektiv.  
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SYFTE 

Distriktssköterskors upplevelse av att arbeta i ett tvärprofessionellt team på BVC kring 

överviktiga barn och deras familjer. 

 

METOD 

Ansats 

Studien är en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats och analyserades med en 

innehållsanalysmetod enligt Elo och Kyngäs (2008). Kvalitativ innehållsanalys används 

för att studera variationen i likheter och skillnader i en text och därför är metoden lämplig 

för syftet (Lundman & Granheim 2012, s.192). Studien har en induktiv utgångspunkt då 

det eftersträvades att med öppenhet beskriva distriktssköterskors upplevelse av 

teamarbete på BVC kring överviktiga barn och deras familjer. En induktiv ansats innebär 

att texten tolkas förutsättningslöst och inte följer någon utarbetad mall i förväg enligt Elo 

och Kyngäs (2008); Kvale och Brinkmann (2014, s. 238).  

 

Deltagare 

Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara distriktssköterskor och arbeta på BVC. 

Vid sökandet av deltagare välkomnades en bred representation avseende ålder på 

deltagarna och yrkeserfarenhet.  

 

Urvalet av deltagare är distriktssköterskor som arbetar på BVC inom Västra 

Götalandsregionen. Mejl skickades ut till verksamhetscheferna på totalt sju BVC (se 

bilaga 1). Verksamhetschefer från fem BVC godkände att distriktssköterskor fick delta 

på intervju. De andra två tillfrågade verksamhetscheferna besvarade inte förfrågan om 

distriktssköterskornas deltagande. Förfrågan om att delta med information om studien och 

samtycke till att delta i studien mejlades till deltagarna. Totalt svarade åtta 

distriktssköterskor att de var intresserade av att ställa upp på intervju. Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 156) menar att antalet personer som intervjuas ska vara så pass 

många ända tills man når en mättnadspunkt att ytterligare intervjuer ger ny kunskap i liten 

grad.  

 

Alla deltagare som intervjuades var kvinnor med ett åldersspann på 33 till 65 år. 

Yrkeserfarenheten varierade från fyra till 33 år på BVC. Intervjuerna skedde på 

deltagarnas arbetsplats. 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att samla in data (se bilaga 2). 

Följdfrågorna som ställdes under intervjun bidrog till fördjupning av intervjusvaren. Båda 

författarna var med på alla intervjuer förutom en. Varje intervju varade mellan 21–32 

minuter. För att få tillit och få deltagaren att känna sig trygg berättade författarna om syfte 

samt att intervjun skulle spelas in med mobiltelefoner. Deltagarna fick därefter möjlighet 

att ställa frågor. På så sätt inleddes varje intervju. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är 

de första minuterna viktiga för att informanten ska vilja berätta fritt om sina erfarenheter 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 170). Alla deltagare fick berätta hur gamla de var samt hur 
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länge de har arbetet på BVC. En av författarna ledde intervjun så fick den andra flika in 

med kompletterande frågor under intervjuns gång. Intervjuerna transkriberades ordagrant 

av författarna och avidentifieras. 

Dataanalys 

Författarna har använt en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats enligt Elo och 

Kyngäs (2008). De transkriberade intervjuerna har analyserats utifrån Elo och Kyngäs 

(2008) tre faser; förberedelsefasen, organisationsfasen samt rapporteringsfasen. I 

förberedelsefasen fördjupar sig författarna med datan och meningsbärande enheter 

markeras ut. I organisationsfasen organiseras datan genom öppen kodning. Koder 

organiseras i grupper, först textnära och sedan med abstraktion för att skapa subkategorier 

och kategorier Slutligen i rapporteringsfasen beskrivs resultatet i form av subkategorier 

och kategorier.  

 

I den första fasen, förberedelsefasen, bekantade sig författarna med datan var för sig 

genom att lyssna på intervjuerna samt läsa de transkriberade intervjuerna. Syftet skrevs 

längst upp på varje intervjuutskrift och meningsbärande enheter som motsvarade syftet 

markerades och färgkodades. Författarna höll sig textnära och de bärande orden 

antecknades i marginalen i Worddokumentet. När detta var gjort träffades författarna för 

att se om de kommit fram till samma meningsbärande enheter. Under resten av 

analysprocessen träffades författarna regelbundet för att diskutera och arbeta vidare med 

datan. 

  

I organisationsfasen började arbetet med att kondensera de meningsbärande enheterna till 

koder. Författarna arbetade textnära även i denna del. Koderna skrevs in i ett helt nytt 

dokument med nya färger och en siffra framför koden. På så sätt kunde koden härledas 

tillbaka till ursprungstext. Koder som författarna ansåg ha liknande innehåll fick samma 

färg. Kodernas likheter och skillnader diskuterades och koderna flyttades runt till 

författarna kände sig nöjda med de olika grupperingarna. Genom diskussion och en 

rörelse fram och tillbaka mellan grupperingarna och texten med abstraktion kom 

författarna fram till subkategorier och kategorier (se tabell 2). Kategorierna har namngetts 

utifrån innehåll (Elo & Kyngäs 2008).  

 

Tabell 2. Exempel från analysprocessen 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori  Kategori  

Sen pratar vi mycket 

med varandra, 

kollegan och jag. När 

det gäller 

tillväxtkurvor, vad 

säger du om det här. 

Det är ett samarbete 

kollegor emellan.  

Vi pratar 

mycket 

med 

varandra 

kollegor 

emellan. 

Ett enskilt arbete 

som kräver stöd 

från andra 

distriktssköterskor 

 

Flera olika 

yrkeskategorier behövs 

för att hjälpa barnet 
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Slutligen i rapporteringsfasen sker redogörelse av resultatet som mynnade ut i 11 

subkategorier och fyra kategorier (se tabell 3) (Elo & Kyngäs 2008). 

 

Tabell 3. Subkategorier och kategorier 

 

Subkategori Kategori 

Ett enskilt arbete som kräver stöd från andra 

distriktssköterskor 

 

Att samarbeta med dietisten 

 

Att samarbeta med psykologen 

Flera olika yrkeskategorier behövs 

för att hjälpa barnet 
 

Två yrkeskategorier väger tyngre än en 

Olika kunskapsnivå försämrar samarbetet 

 

BVC inte en prioriterad verksamhet inom 

vårdcentralen 

Teambesök med läkare kräver en 

gemensam kunskap som grund 

Omständligt att remittera till obesitasteamet 

 

Brist på kontinuitet och återkoppling i vårdandet 

Utmaningar i arbetet med 

obesitasmottagningen 

 

Familjecentralen som en värdefull resurs 

 

Familjecentralen som en plattform för utbildning 

 

Samarbete med pedagoger 

Familjecentralen som en värdefull 

resurs och en gemensam 

utbildningsplattform 

 

Etiska överväganden 

 

En studie som görs på kandidat- eller magisternivå kräver inte ett etiskt godkännande av 

etikprövningsnämnden (Högskolan i Borås 2019). Detta förutsätter att studiens resultat 

inte är tänkt att användas i vidare forskningssyfte, då krävs ett etiskt godkännande 

(Etikprövningsmyndigheten 2019). Denna studie görs på magisternivå och har därmed 

inte behövt ett etiskt godkännande av etikprövningsnämnden.  

 

Det finns fyra huvudkrav som forskarna måste ta hänsyn till såsom informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2007).  

Innan studien påbörjades skickades ett informationsbrev ut till respektive 

verksamhetschef på respektive vårdcentral som tillfrågades (se bilaga 1). Detta gjordes 

enligt informationskravet. Ett skriftligt eller muntligt godkännande var kravet från 

Högskolan i Borås. Därefter informerades även varje deltagare om studiens syfte, 

valfrihet att delta i studien och att de när som helst kunde välja att tacka nej till ett 

fortsatt deltagande enligt samtyckeskravet. Forskarna informerade varje deltagare innan 

respektive intervju om att inspelad data kommer förvaras konfidentiellt och i säkert 

förvar under tiden studien pågick och att inspelad data kommer raderas då studien är 

klar enligt konfidentialitetskravet. Slutligen informerades informanterna muntligt att 

uppgifter som de lämnar endast kommer att användas för studiens syfte enligt 

nyttjandekravet.  
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RESULTAT 

Flera yrkeskategorier behövs för att hjälpa barnet  

Samarbetet som distriktssköterskorna har med inblandade berörda yrkeskategorier kring 

barn med övervikt eller fetma kan förutom med läkare och andra distriktsköterskor även 

vara med dietisten och psykologen. Distriktssköterskans kontakt med dietist och psykolog 

förekommer inte som teambesök utan handlar mer om ett konsultativt arbetssätt som sker 

på distans över telefon eller som ett fysiskt möte efter remiss av distriktssköterskorna. 

Samarbetet med både dietisten och psykologen kan även ske parallellt eftersom de har 

olika funktioner och roller i hur deras stöd och råd kan se ut för barnet och familjen.  

Ett enskilt arbete som kräver stöd från andra distriktssköterskor 

Distriktssköterskorna beskriver att det är väsentligt att tidigt upptäcka en övervikt genom 

att följa barnets tillväxt, ge råd och stöd till familjen och samtala kring kost och motion. 

Upplevelsen av arbetet beskrivs som ett självständigt arbete som även upplevs vara ett 

ensamt och enskilt arbete. En viktig och betydelsefull samarbetspartner beskriver 

distriktssköterskorna vara sina kollegor som de samarbetar med. Stödet, närheten och 

tillgängligheten till att kunna rådgöra med sina kollegor upplevs som betydande i 

samarbetet kring det överviktiga barnet. Det är tillsammans med kollegorna som 

distriktssköterskorna upplever sig få stöd och råd i hur de kan hantera familjen, hur de 

ska tänka kring familjesituationen och hur de ska förmedla betydande och nödvändig 

information till familjen.  

 

“Det kan vara jätteskönt att prata med en kollega innan man ska ha ett samtal med 

föräldrarna. Hur ska jag tänka här, hur ska vi tänka”. 

 ... “det är ett jätteviktigt samarbete”. 

(Intervju 7). 

 

Att samarbeta med psykologen 

Psykologen kan finnas till hands och hjälpa till kring barnets familjesituation, vilket 

distriktssköterskorna upplever som ett bra stöd. Distriktssköterskorna kan skriva eller 

konsultera psykologen och de upplever att psykologens stöd är värdefull i de fall där 

familjesituationen är i obalans. Det kan finnas en obalans i familjesituationen som kan 

handla om en obalans i anknytningen mellan förälder och barn eller en annan obalans i 

familjesituationen som medför ett felaktigt beteende kring maten. Psykologen kan hjälpa 

familjen hitta dessa bakomliggande orsaker och arbeta med det. Psykologens arbete kan 

även stödja distriktssköterskorna i att närma sig ett problem genom att de får råd och stöd 

i vilken typ av samtalsmetodik som hon kan tillämpa som till exempel motiverande samtal 

(MI).  

 

... “vi har vår barnpsykolog vi kan fråga i vissa ärenden då. Hon har inte så jättemycket 

att tillföra men i vissa ärenden kan det vara bra att prata med henne om man kör fast 

eller så. Om hon har något annat sätt man kan vinkla in sig eller sådär”... 

(Intervju 1). 
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Att samarbeta med dietisten 

Upplevelsen av samarbetet med dietisten beskrivs av distriktssköterskorna som bra. 

Distriktssköterskorna upplever hur dietistens råd och stöd till familjen kan hjälpa familjen 

kring vad som är bra mat. Dietisten kan ge råd om hur mycket mat barnet behöver och 

vad som kan göra skillnad kring maten för att på så vis hjälpa barnet med sin övervikt 

eller fetma. En remiss till dietisten kräver alltid föräldrarnas medgivande och den 

upplevelse som distriktssköterskorna har från de föräldrar som träffat och fått hjälp av 

dietisten är att råden och stödet upplevs positivt. Föräldrarna liksom distriktssköterskorna 

själv kan bolla med dietisten kring frågor angående bra kosthållning, näringsberäkna 

portionsstorlek och vad som behövs på tallriken. Det framkommer att det finns delade 

meningar kring upplevelsen av samarbetet med dietisten hos distriktssköterskorna.  

 

Distriktssköterskorna samarbetar med dietisten i olika grad. För de distriktssköterskor 

som inte samarbetar nära dietisten beskrivs samarbetet ta vid först då problemen är riktigt 

stora. Distriktssköterskorna beskriver hur den information och det material som 

distriktssköterskorna arbetar utifrån till stor del kommer från dietisten.  

 

“det ligger nog ofta i att det ska vara tyngre och allvarligare problem när man 

konsulterar dietisten eftersom vi får vår utbildning av dem”. 

(Intervju 8). 
 

Upplevelsen av att samarbeta med andra yrkeskategorier beskriver distriktssköterskorna 

som positiv men samtidigt upplever de att det inte får bli för många involverade samtidigt. 

För många involverade beskriver distriktssköterskorna kan upplevas bli för spretigt för 

familjen.  

 

Teambesök med läkare kräver en gemensam kunskap som grund 

Distriktssköterskorna upplever att samtalen med familjen då läkaren är med väger tyngre 

än när de pratar själva med familjen. Det finns också en kunskapsskillnad mellan 

distriktssköterskorna och läkarna då läkarna sällan får möjlighet att gå på de 

gemensamma utbildningsdagarna. 

Två yrkeskategorier väger tyngre än en 

Distriktssköterskan arbetar tillsammans med läkaren gemensamt i form av ett teambesök 

vid bland annat tre års besöket. Detta besök är till för att följa upp tillväxten och följa 

barnets utveckling samtidigt som läkaren gör en mer grundlig hälsoundersökning. Om 

distriktssköterskorna har noterat en övervikt kan distriktssköterskorna även följa upp 

barnet med en extra tillväxtkontroll samtidigt som familjen får råd och stöd kring kosten. 

Här beskriver även distriktssköterskorna möjligheten att konsultera läkare och få råd och 

stöd i hur arbetet kan gå vidare med barnet och familjen. Läkaren kan efter att 

distriktssköterskorna har konsulterat göra en bedömning huruvida barnet tillsammans 

med familjen anses vara i behov av att träffa läkaren eller inte. Distriktssköterskorna har 

även möjlighet att boka in barnet och familjen till ett läkarbesök vid ett stigande BMI 

utan att rådgöra med läkaren.  

 

Teambesöken tillsammans med läkaren kan fungera både bra och mindre bra. En positiv 

upplevelse är att då två yrkeskategorier tillsammans träffar barnet och familjen så 



   

 

 12 

beskriver distriktssköterskorna sin upplevelse av att det kan ge en större effekt då två 

yrkeskategorier medverkar tillsammans. Det framkommer även hur distriktssköterskorna 

kan uppleva teambesöken med läkaren kan ge en tyngre effekt. Distriktssköterskorna 

beskriver upplevelsen av teambesöken som ett bra samarbete som gör skillnad.  

 

... “om man är två yrkesprofessionella som pratar tror jag ofta väger tyngre än om bara 

jag säger”... 

& 

… “för att ge lite tyngd åt problemet”... 

(Intervju 2). 

 

En annan positiv upplevelse är närheten till läkaren rent fysiskt att läkaren finns på plats 

i samma lokaler. Detta möjliggör och förenklar samarbetet mellan distriktssköterskorna 

och läkaren då läkaren finns nära till hands.  

 

Olika kunskapsnivåer försämrar samarbetet 

Det som upplevs fungera mindre bra handlar mycket om att läkaren inte är lika uppdaterad 

på de rådande riktlinjer som gäller kring avläsning och att vidta åtgärder vid ett stigande 

BMI på tillväxtkurvan. Likaså kan läkarens bedömning gå emot distriktssköterskornas 

upplevda bedömning. Anser läkaren inte att det är nödvändigt med att vidta åtgärder eller 

göra uppföljningskontroller vid en noterad övervikt beskriver distriktssköterskorna hur 

svårt det då kan vara att prata med familjen och försöka få till en uppföljning av vikten. 

Distriktssköterskornas upplevelse är att läkarens ord väger tyngre, vilket kan medföra 

svårigheter kring en nödvändig uppföljning. I de fall där både läkare och 

distriktssköterska delar uppfattning gällande en rådande övervikt eller fetma kan 

samarbetet falla väl ut.  

 

Anledningen till att samarbetet inte fungerar alla gånger och där läkaren och 

distriktssköterskan har olika uppfattningar och gör olika bedömningar kring 

tillväxtkurvorna, anser distriktsköterskorna bero på att läkarna inte deltar på de 

gemensamma utbildningsdagarna. Det är vid dessa tillfällen som möjligheten till 

kompetensutveckling i form av uppdatering kring rådande riktlinjer och vad senaste 

forskningen säger kring att vidta åtgärder vid övervikt och fetma ligger till grund. Deltar 

inte läkarna vid dessa tillfällen upplever distriktssköterskorna ett glapp rent 

kunskapsmässigt i hur arbetet ska se ut och när det är dags att vidta nödvändiga åtgärder.  

 

BVC inte en prioriterad verksamhet inom vårdcentralen 

Ett önskvärt samarbete beskriver distriktssköterskorna är om samarbetet med läkarna 

hade fungerat bättre och smidigare för att i tid kunna vidta nödvändiga åtgärder för att 

förhindra en övervikt och fetma. Distriktssköterskorna beskriver hur de önskar kunna 

“mota Olle i grind” genom att läkarna i tid tar mer initiativ till att informera och prata 

med familjen kring övervikten och inte bara låta detta passera. Här beskriver även 

distriktssköterskorna hur de önskar att BVC prioriteras upp på vårdcentralen. När läkarna 

inte går på de gemensamma utbildningsdagarna beskriver distriktssköterskorna hur de 

upplever den organisatoriska frågan kring hur BVC prioriteras på vårdcentralen som inte 
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lika betydelsefull. Upplevelsen är att läkarna i stället prioriterar fler patientbesök på 

vårdcentralen och att BVC hamnar längre ner i prioritetsordningen. 

 

Den tidspress som finns och att det gemensamma teambesöket tillsammans med läkaren 

ska bli bra är även det en upplevelse som distriktssköterskorna beskriver inverkar negativt 

vid teambesöken samtidigt som en önskan om ett önskat stöd i motivationsarbetet från 

läkarens sida finns. Distriktssköterskorna beskriver hur läkaren inte håller kvaliteten och 

hur de önskar att läkaren tar sig mer tid till familjerna. 

 

Utmaningar i arbetet med obesitasmottagningen  

Att remittera barnet till obesitasteamet upplevs inte vara helt okomplicerat. Dels måste 

läkaren skriva remissen men det krävs också ett omfattande förarbete innan en remiss kan 

skickas. Utöver detta upplevs kommunikationen med obesitasteamet vara bristfällig.  

Omständligt att remittera till obesitasteamet 

När distriktssköterskorna haft återkommande kontakt med familjen och märker att det 

inte går åt rätt håll remitteras barnen till obesitasteamet om efter godkännande från 

familjen. Alla barn med ett BMI som ligger på fetma erbjuds remiss till obesitasteamet. 

Processen att remittera barnet till obesitasteamet upplevs vara omständligt då det är en 

del förberedande arbete innan en remiss skickas som dessutom är tidskrävande. Innan en 

remiss skickas gör läkaren en medicinsk undersökning vilket omfattar att vissa prover tas.  

Förr skrev distriktssköterskorna remissen till obesitasteamet. Läkaren skriver remissen 

till obesitasteamet idag vilket innebär att familjen först får träffa läkaren. 

Distriktssköterskorna anser att då läkaren skriver remissen handlar det om en ren teknisk 

sak och att ditrikssköterskan istället hade kunnat skriva den. Distriktssköterskorna tycker 

att det borde räcka som underlag för remissen att barnet har fetma då distriktssköterskan 

redan gjort det som går att göra på BVC.  

 

Det kan även finnas ett motstånd från föräldrarna när det kommer till att skriva en remiss 

eller att träffa läkaren. Distriktssköterskorna upplever att det är ett omfattande 

motivationsarbete att få med familjen. Det framkommer också att det händer att 

obesitasteamet skickar tillbaka remissen och vill att distriktssköterskorna ska kalla barnet 

för ytterligare en viktkontroll vilket innebär att barnet får fortsätta följas upp av 

distriktssköterskorna.  

 

Brist på kontinuitet och återkoppling i vårdandet 

När barnet remitterats till obesitasteamet beskriver distriktssköterskorna att de släpper 

barnet och inte är så involverade längre. Dessa barn upplevs av distriktssköterskorna 

försvinna i periferin för deras del. Barnen fortsätter att följas upp av distriktssköterorna 

men fokus ligger inte på vikten i och med att obesitasteamet tagit över. Det är endast när 

eventuella extrakontroller av tillväxten efterfrågas som ett samarbete sker. Samarbetet 

sker då inte i direktkontakt med obesitasteamet utan via föräldrarna som ber om extra 

tillväxtkontroller. Samtidigt uppger distriktssköterskorna att de kan ta del av anteckningar 

från obesitasteamet och att detta är den enda återkopplingsvägen.   
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Familjecentralen som en värdefull resurs och en gemensam 

utbildningsplattform 

Familjecentralen upplevs vara en betydelsefull samarbetspartner. Det finns även en 

önskan om tätare samarbete med pedagogerna på förskolan.  

Familjecentralen som en värdefull resurs 

Distriktssköterskorna som har en familjecentral att tillgå upplever att samarbetet med dem 

är värdefullt. På en familjecentral hade man skapat en matkasse med olika menyer som 

dietisten tagit fram och som passade hela familjen. Tillsammans med BVC har 

familjecentralen gemensamma aktiviteter så som frukost en dag i veckan och 

hälsopromenader under ”hälsoveckan”. Det råder sockerförbud på familjecentralerna som 

uppstått efter att distriktssköterskorna uppmärksammat hur det används. Efter 

bortplockandet av socker har det lett till diskussioner med familjerna som undrar varför 

det inte serveras något socker. Distriktssköterskorna har då kunnat berätta anledningen 

till att sockret tagits bort.  

  

“Vi har försökt ta ett krafttag på familjecentralen. För några år sedan bestämde vi att 

inte ha något socker i verksamheten. Faktiskt efter att jag stått bakom en mamma i kön 

till frukosten. Jag såg henne lägga fyra sockerbitar i ett glas och så hällde hon på juice 

och gav sin flicka. Då kände vi att nej det är inte okej. Vi måste börja markera. Socker 

använder inte vi på det viset”.  

(Intervju 3).  

 

Familjecentralen som en plattform för utbildning 

Förutom att BVC har gemensamma aktiviteter med familjecentralen så används 

verksamheten även som en plattform för utbildning och information. Olika föreläsare 

bjuds in några gånger per termin och håller i utbildningar. Dietisten besöker 

familjecentralen minst en gång varje termin och informerar om mat. Även 

barnhälsovårdläkaren har bjudits in och hållit i utbildningar. Familjerna får då möjlighet 

att ställa frågor.  

  

Samarbete med pedagoger 

Eftersom barnen är på förskolan så många timmar per dag berättar distriktssköterskorna 

om hur pedagogerna kan vara behjälpliga kring övervikten. Pedagogerna är med under 

matsituationerna på förskolan och kan på så vis styra hur mycket barnet får i sig. De ser 

hur mycket barnet får i sig samtidigt som kan de styra antalet portioner som barnet får i 

sig. För att prata med pedagogerna om detta krävs föräldrarnas medgivande vilket 

försvarar samarbetet. Distriktssköterskorna upplever att de önskar ett bättre samarbete 

och arbetssätt med förskolor gällande överviktiga barn. 

  

DISKUSSION  

Metoddiskussion  

Kvalitativa innehållsanalyser syftar till att beskriva variationer (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012, s. 198). Eftersom stor variation välkomnas i kvalitativa 
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innehållsanalyser anser författarna att det är en styrka att intervjupersonerna har olika 

mycket erfarenhet samt att det finns en bred variation i åldrarna. Författarna hade önskat 

ha en jämn könsfördelning men alla distriktssköterskor som arbetade på BVC som 

författarna kontaktade var kvinnor. Detta kan ses som en svaghet. Möjligheten att 

diskutera genusperspektiv försvåras då det inte förekom manliga distriktssköterskor på 

någon av de BVC som kontaktades av författarna. 

 

Båda författarna saknade erfarenhet av att intervjua och upplevde att det var svårt i början. 

Därför beslutade de att göra intervjuerna ihop. Trots att författarna är medvetna om risken 

för att intervjupersonen skulle känna sig i underläge valde de att delta tillsammans på 

varje intervju. Istället skedde alla intervjuer på intervjupersonens arbetsplats för att de ska 

känna sig trygga. Kvale och Brinkmann (2014, s. 90) belyser att forskningsintervjuer med 

hög kvalitet kräver träning. För att förvärva flexibla, innehålls- och kontextberoende 

färdigheter uppnås genom att göra intervjuer. Trots brister i författarnas intervjuteknik 

fanns innehåll i varje intervju som besvarade syftet och som kunde användas i resultatet. 

Alla intervjuer som genomfördes inkluderades. Ingen av intervjupersonerna avbröt 

intervjun. De två första intervjuerna som gjordes transkriberades och skickades till 

handledaren för att få feedback. Alla intervjuer inleddes med att författarna berättade om 

studiens syfte och intervjupersonerna fick berätta hur gamla de är och hur länge de har 

arbetat på BVC. De fick även möjligheten att ställa frågor innan intervjun började. 

Frågorna lästes upp för intervjupersonerna för att en tankegång skulle starta hos dem 

innan den inspelade intervjun startade. Intervjuerna spelades in med båda författarnas 

mobiltelefoner för att det skulle finnas en reserv om någon av mobiltelefonerna slutade 

spela in. Då intervjuerna spelades in kunde författarna koncentrera sig på vad 

informanterna sa och ställa relevanta följdfrågor.  

 

Författarna ställde fyra semistrukturerade frågor enligt intervjuguiden (se bilaga 2). Kvale 

och Brinkmann (2014, s. 172) menar att en intervjuguide är ett manus som strängt 

strukturerar intervjuns förlopp. Det kan vara ett bra stöd men författarna ville undvika att 

det blir alltför styrt. Istället ställdes uppmanade frågor som exempelvis ”kan du berätta 

mer” eller ”kan du utveckla”. Kvale och Brinkmann (2014, s. 180) menar att kunna ställa 

följdfrågor kräver ett aktivt lyssnande. Vilket innebär att lyssna till det som 

intervjupersonen säger, visa öppenhet och kunskap om intervjuämnet. Ibland kunde en 

tystnad uppstå efter att intervjupersonen fått en fråga och den tystnaden kunde upplevas 

som ansträngd. Det fanns en rädsla när det blev tyst efter att en fråga hade ställts. Kvale 

och Brinkmann (2014, s.177) belyser att tystnaden kan utnyttjas för att driva intervjun 

vidare. Genom att bevilja tystnad i samtalet hinner intervjupersonen reflektera och bryta 

tystnaden själv med värdefull information.  

 

Under hela analysprocessen träffades författarna regelbundet vilket stärker resultatets 

tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198). De citat som finns med i 

resultatet är autentiska vilket förstärker intervjupersonens svar och bidrar till ökad 

tillförlitlighet. Utmaningen under början av analysprocessen var att sätta sin förförståelse 

åt sidan så att den inte tog överhand och dolde det som visade sig i datan. Genom att 

arbeta textnära minimerades risken att författarna skulle göra egna tolkningar på förhand. 

Ett skarpsynt och klarsynt förhållningssätt genom att medvetet sätta sin förförståelse åt 

sidan kräver träning och handlar om att inte ta något för givet. På så sätt kan ny kunskap 

erhållas (Ekebergh 2015, s. 144). Då båda författarna saknar erfarenhet av barnhälsovård 
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och arbetet på BVC anser författarna att det inte var svårt att möta intervjupersonernas 

livsvärld. Ekebergh (2015, s. 70) menar att för att kunna förstå den andres livsvärld krävs 

en öppenhet och viljan att förstå. I det dagliga livet tar människan så mycket för givet och 

då behövs träning i att medvetandegöra och kontrollera sin förståelse.  

 

Överförbarheten handlar om i vilken utsträckning författarnas resultat går att överföra till 

andra grupper eller situationer. Läsaren avgör om resultatet är överförbart till en annan 

kontext (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198).  

 

Resultatdiskussion  

Flera yrkeskategorier behövs för att hjälpa barnet  

Vi finner i vårt resultat att ett tvärprofessionellt arbetssätt möjliggör chanserna till att 

hjälpa barnet och familjen vid en övervikt. Detta förutsätter att olika yrkeskategorier 

samarbetar i ett tvärprofessionellt team. Både dietisten som psykologen kan samarbeta 

och finnas till hands för distriktssköterskorna. Dietistens roll i det tvärprofessionella 

teamet ses som betydelsefull från både ett patientperspektiv och det familjefokuserade 

perspektivet genom att kunna bidra med att träffa både familjen och barnet, visa 

portionsstorlek och näringsberäkna maten. Forskning visar att dietistens råd och stöd ger 

önskad effekt i form av råd och stöd och utifrån en kanadensisk forskning utförd av 

Gehring et al. (2018) visar deras forskning att stöd av en dietist i form av ett hembesök 

främjar familjens levnadsvanor i positiv riktning. Familjerna upplever en förbättrad 

vägledning och stöd i att på ett bättre sätt hantera övervikt och fetma. Till skillnad från 

den kanadensiska forskningen finns det även en forskning gjord i USA av Hill, Phan, 

Datto, Hossain och Werk (2019) som visar att hela 96% av läkarna uppger att de saknar 

tillgång till en dietist i arbetet med att identifiera, hantera och förhindra en övervikt och 

fetma. Det är en hög siffra och även om denna studie inkluderade läkarna visar resultatet 

hur ett samarbete på ett tvärprofessionellt sätt, där rätt expertis finns inom primärvården 

anses vara en framgångsrik metod för att hantera barnfetma. Vi anser att utifrån 

ovanstående två forskningsresultat tillsammans med vårt resultat där 

distriktssköterskorna anser att dietisten har en betydande roll inom det tvärprofessionella 

arbetet, att samtliga yrkeskategorier bör ta hjälp av rätt expertis när behovet finns.  

 

I vårt resultat framkommer att psykologen har möjlighet att hjälpa familjen ur en annan 

synvinkel, där anknytningsfrågor, den balanserade tillvaron hos familjen samt olika 

beteenden kan stödjas och förbättras. Distriktssköterskornas erfarenhet är att rutiner, goda 

levnadsvanor och föräldraskapets gränssättning och ansvar kring goda levnadsvanor kan 

stödjas med hjälp av psykologen. Detta framkommer även i studien av Kalra, Sousa, 

Sonavane och Shah (2012) som menar att barn med fetma ofta kommer från familjer som 

är mindre sammanhängande där överbeskyddande mödrar och svaga fäder har noterats. 

Frånvaron av en förälder, på grund av arbete eller dödsfall, kan leda till överbeskydd av 

den andra föräldern som använder mat som en tröst. Det kan också vara så att föräldrar 

från en tidig ålder tolkar alla barnets signaler som att ett behov på mat och att barnet då 

lär sig att mat är en tröstkälla. Arman (2015, ss. 82–83) menar att en patient inom vården 

måste ses till sin helhet. Detta innebär bland annat att patientens liv inte enbart präglas av 

hälsa, ohälsa och lidande. Patienten står även inför en sårbarhet där en maktlöshet kan 

ses. Samtidigt är patienten i beroendeställning till hälso- och sjukvården. Med detta som 

utgångspunkt anser vi att det överviktiga barnet och familjen som är beroende av hälso- 
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och sjukvårdande insatser behöver de olika yrkeskategorierna att tillgå så att de kan få 

rätt stöd utifrån barnet och familjens behov då övervikt och fetma hos barn är en komplex 

situation.  

 

Det kollegiala stödet, vikten och möjligheten till att få stöd och kunna rådfråga såväl andra 

distriktssköterskor som läkare på plats men även att samverka med dietist och psykolog 

finner vi kunna stärka distriktssköterskor i deras hälsofrämjande arbete. Vi finner i vårt 

resultat hur distriktssköterskorna uppskattar den nära tillgänglighet som de kan ha med 

kollegor och läkare samtidigt som de uppskattar tillgången och möjligheten att konsultera 

dietisten och psykologen vid behov. Enligt Bruner, Davey och Waite (2011) är 

tillgängligheten och närheten till kollegor och de personer som ingår i ett 

tvärprofessionellt arbetsteam betydelsefullt. Detta har stor betydelse för att samarbetet 

ska fungera och upplevas väl. Är alla berörda personer nära att tillgå och gärna med ett 

synligt ansikte, ökar den positiva upplevelsen av ett gott samarbete. Utifrån vårt resultat 

och studien av Bruner, Davey och Waite (2011) stärker detta vårt resultats tillförlitlighet. 

Antonovsky (2005, ss. 43–46) menar att en avgörande komponent för individens hälsa är 

”känslan av sammanhang” som också kallas för KASAM. Begreppet består av de tre 

underbegreppen som är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I vårt resultat 

framkommer just hur stödet från kollegor bidrar till både hanterbarhet och begriplighet i 

de olika patientsituationer som distriktssköterskorna står inför i sin vardag.  

 

Teambesök med läkare kräver en gemensam kunskap som grund 

Teamarbetet med läkarna kan förbättras men detta förutsätter en organisatorisk 

förändring. Den ojämna kunskapsnivån mellan läkare och distriktssköterskor finner vi 

påverka samarbetet och den tvärprofessionella samverkan i teamet. Vi finner i vårt 

resultat hur distriktssköterskorna både upplever en tidsbrist i samband med teambesöken 

och en ojämn kunskapsnivå där läkarna behöver vara lika uppdaterade som 

distriktssköterskorna på rådande riktlinjer kring bedömning och åtgärder vid en övervikt 

och fetma. För att jämna ut kunskapsskillnaden som framkommer i vårt resultat är det 

betydelsefullt att läkarna deltar på barnhälsovårdsdagarna och att verksamheten tillåter 

dem att delta. Detta styrks i en studie av Pullon, Mckinlay, Stubbe, Todd och Badenhorst 

(2011) som belyser att när kunskapsskillnaderna är olika upplevs samarbetet inte vara 

optimalt. Lika kunskapsnivå och ömsesidig respekt speglar upplevelsen av ett bra 

samarbete. Utifrån vårt resultat och studien av Pullon et al. (2011) anser vi att 

primärvårdsverksamheterna bör prioritera BVC så att läkarna får gå på de gemensamma 

barnhälsovårdsdagarna. Den kunskap som läkarna behöver belyser även 

Socialdepartementet i sin proposition till riksdagen i sin beskrivning av den nationella 

handlingsplanen (Socialdepartementet 2000).  Det framgår att läkarnas arbete förutsätter 

en bred kompetens och att de ska både ha förmågan att kunna kommunicera och bemöta 

patienten, inklusive barn och funktionshindrade. Enligt Ekebergh (2016, s.70) krävs en 

öppenhet i mötet med en annan människa för att förstå hur denna erfar sin omgivning och 

livsvärld. I arbetet med överviktiga barn och deras familjer arbetar distriktssköterskorna 

med hela familjen och inte enbart med barnet. Dahlberg och Segesten (2010, s.77) menar 

att människan befinner sig alltid i ett sammanhang, i en gemensam värld som inte kan 

särskiljas ur dess sammanhang. Barnet lever tillsammans med sin familj och måste 

därmed ses i sitt sammanhang. Vi vill därmed belysa hur viktigt det är att prioritera 

kompetensutveckling och BVC. 
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Resultaten visar att samarbetet och teambesöken tillsammans med läkarna kan bidra till 

en ökad möjlighet till att nå fram till föräldrarna. Genom att upplysa föräldrarna om den 

rådande övervikt som är och samtidigt kunna stödja föräldrarna i denna processgång med 

vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta, finner vi hur distriktssköterskorna upplever 

teambesöken som betydelsefulla. Forskning gjord av Abildsnes, Schei och Walseth, 

(2011) visar att råd som ges till familjen kring barnets övervikt handlar till stor del om 

livsstilsråd. Råd om livsstil ges av både läkaren och distriktssköterskorna. Enligt 

Abildsnes et.al (2011) ger kommunikationen gällande livsstilsråd av läkaren en ökad 

effekt om läkaren sammanfattar vad som är problemet, syftet med nödvändiga åtgärder 

och vad som är målet, det vill säga vinsterna med åtgärderna. Vi anser därmed att utifrån 

Abildsnes et.al (2011) och utifrån den proposition som socialdepartementet skriver till 

riksdagen (Socialdepartementet 2000) där läkarna ska kunna kommunicera och bemöta 

bland annat barnen, behöver läkarna både avsätta tillräckligt med tid samt besitta rätt 

kunskap så att mötet med familjen blir så bra som möjligt. Detta stärks även av den studie 

som Osuna, Pérez-Carrión, Pérez-Cárceles och Machado (2018) gjort där de belyser hur 

viktigt mötet och förtroendet med läkaren är samt hur mycket läkarens bemötande kan 

påverka det medicinska resultatet om läkaren tar sig tid med patienten.   

 

Utmaningar i arbetet med obesitasmottagningen  

En stödjande insats är då barnet vid fetma behöver remitteras till obesitasmottagningen. I 

vårt resultat framkommer att samarbetet med obesitasteamet inte är optimalt. Samarbetet 

saknas till stor del och upplevs inte lika välfungerande hos distriktssköterskorna som till 

skillnad mot andra samarbeten som finns med de övriga yrkeskategorierna. Den negativa 

upplevelse som distriktssköterskorna upplever kring samarbetet med 

obesitasmottagningen som samarbetspartner kan förklaras utifrån resultatet som Reeves, 

Xyrichis och Zwarenstein (2017) kommit fram till av att ett nära samarbete krävs för att 

samarbetet ska upplevas som gott. I de situationer där obesitasteamet tar över arbetet 

kring övervikten och fetman hos barnet är inte distriktssköterskorna lika involverad kring 

vården av dessa barn. Distriktssköterskornas arbete handlar då enbart om de vanliga 

uppföljande hälsokontrollerna och besöken inom BVC. Enligt en studie av Reeves, 

Xyrichis och Zwarenstein (2017) visar att skillnaderna i vad som kan upplevas som ett 

bra samarbete och mindre bra samarbete till stor del handlar om hur nära och hur ofta 

samarbetet sker. Ett samarbete som inte upplevs bra kan handla om att de olika 

yrkeskategorierna inte samarbetar eller interagerar med varandra. Det är när 

yrkeskategorierna inte träffas lika ofta som upplevelsen av ett bra samarbete i stället 

upplevs mindre bra. Vi anser därmed att detta kan vara den bidragande orsaken och 

anledningen till den negativa upplevelsen av att samarbetet med obesitasmottagningen 

inte är tillfredsställande, då ett nära samarbete saknas.  

 

Familjecentralen som en värdefull resurs och en gemensam utbildningsplattform 

Samarbetet med förskolans pedagoger och familjecentralen visar sig vara betydelsefullt. 

Ett utökat samarbete med både pedagoger som med familjecentralen stärker 

möjligheterna till att hjälpa familjen och det överviktiga barnet med stödjande insatser. 

Resultatet belyser vikten av att kunna ta hjälp av både familjecentralen och pedagogerna 

på förskolan i arbetet kring de överviktiga barnen och deras familj. Förutsättningarna 
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ökar, likaså chanserna till att kunna hjälpa till från flera håll kring arbetet med kost, rörelse 

och goda levnadsvanor. Familjecentralen och deras verksamhet kan fungera som ett stöd 

och led i att nå ut med information i form av utbildningstillfällen till familjerna. 

Pedagogerna på förskolan som träffar barnen mer än distriktssköterskorna gör kan ses 

som en resurs. Pedagogerna kan hjälpa barnet med portionsstorlekar under dagen. 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 118–119) belyser att med ett patientfokuserat vårdande 

i fokus menar vårdvetenskapen hur patientperspektivet inte kan utesluta närstående så 

som föräldrar. Föräldrar har ett ansvar över att tillgodose barnets behov enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Vi anser därmed att distriktssköterskornas samarbete 

med pedagogerna och familjecentralen är viktig då det främjar barnets men också 

familjens hälsa genom att hela familjen kan delta på de gemensamma aktiviteter som 

brukar anordnas på familjecentralerna.  

 

Hållbar utveckling 

Författarna anser att hälso- och sjukvården, förskolan och vårdnadshavare måste ta sitt 

ansvar och samarbeta för att bidra till en hållbar utveckling och en bättre folkhälsa hos 

barn. Rörelsetimmarna på förskolan kan med fördel ökas. Enligt Schäfer, Elinder och 

Faskunger (2006, s. 12) definieras fysisk aktivitet som all form av rörelse som ger ökad 

energiförbrukning och menar att det leder till förbättrad hälsa och ökad livslängd. En del 

förskolor använder sig av Miniröris som är ett rörelseprogram anpassat för barn mellan 

tre och sex år som är utformat av Friskis & Svettis. Detta är ett samarbete mellan förskolor 

och en av de stora träningsanläggningarna i landet. Ett liknande samarbete på BVC skulle 

kunna leda till att fler barn tillsammans med sina familjer får en möjlighet till ökad fysisk 

aktivitet i gemenskap med andra familjer. Författarna anser även att en bättre infrastruktur 

med bra vägar utan trafik där barn kan röra sig och leka tryggt samt tillgången till 

lekplatser i varje bostadsområde ökar barnets möjlighet till fysisk aktivitet och befrämjar 

hälsa. 

 

Distriktssköterskorna möter familjerna inom barnhälsovården de sex första levnadsåren 

för de som delar i barnhälsovårdens program. Hälso- och sjukvården har tillgång till de 

flesta invånare eftersom de ofta finns med vid avgörande tillfällen i livet till exempel vid 

graviditet och födelse, under skoltiden samt under sjukdomsperioder. Hälso- och 

sjukvårdspersonal har således möjlighet att få ett helhetsperspektiv och påverka de sociala 

determinanterna till att nå målet om en jämlik hälsa. Det finns andra sektorer inom 

samhället som påverkar människors hälsa så som utbildning, arbete och sociala kontakter. 

Trots detta är det hälso- och sjukvårdpersonal som ser konsekvenserna av ojämlik hälsa 

och ska bistå vid ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening 2017, s. 25). Socioekonomiska 

faktorer och särskilt låg utbildningsnivå har stark påverkan på barnens tillväxt enligt 

Moraeus (2014, s. 29). Utifrån detta anser vi, att förbättringar behöver göras inte bara på 

individnivå, men också på samhällsnivå för att minska de ekonomiska klyftorna som 

existerar hos invånarna bland annat genom att skapa arbetsmöjligheter. Övervikt och 

fetma kan leda till en försämrad social och ekonomisk hållbarhet. Det preventiva arbetet 

på BVC kan därför leda till hälsovinster för det enskilda barnet och för folkhälsan. 

Därmed anser vi att BVC behöver prioriteras för en hållbar folkhälsa. Vi finner i vårt 

resultat att samtliga samarbetspartners som distriktssköterskan arbetar med kan bidra och 

stärka både familjen med insatser för att främja folkhälsan så att framtida 



   

 

 20 

folkhälsosjukdomar på sikt kan minska. Det skulle leda till en vinst ur ett socialt och 

ekonomiskt hållbarhetsperspektiv.  

 

SLUTSATSER 

Arbetet kring BVC behöver prioriteras och att det arbete som utförs i form av ett 

förebyggande arbete med åtgärder handlar om att se till barnets bästa utifrån 

distriktssköterskans kompetens och vad hälso- och sjukvårdslagen säger. Arbetet upplevs 

vara roligt, ensamt och komplext. Upplevelsen av teamarbetet upplevs nödvändigt men 

än lite omständligt, däribland remissgången till obesitasmottagningen. Möjligheten till att 

förenkla remissgången till obesitasmottagningen där distriktssköterskan själv får skriva 

remissen kan förenkla den långa och omständliga processgång som upplevs i dag.  

Läkarna behöver prioritera att delta på gemensamma utbildningsdagarna för att inhämta 

rätt kompetens i arbetet kring övervikt. Ett ökat samarbete med förskolans pedagoger kan 

stärka arbetet kring överviktiga barn. 

 

Distriktssköterskors hälsofrämjande arbete och att tidigt sätta in åtgärder genom tidiga 

bedömningar kan medföra på sikt en mer hållbar utveckling inom barnhälsovården både 

för barnet som enskilt som för samhället. Tvärprofessionella teamarbetet en förutsättning 

för att nå det gemensamma målet med att sätta barnet och barnets familj i centrum. Det 

tvärprofessionella arbetet medför ett minskat lidande för barnet och familjen. Det bidrar 

dessutom till minskad arbetsbelastning i inom hälso- och sjukvården om åtgärder sätts in 

i tid. Författarna anser att resultatet kan bli en inspiration för barnhälsovården, i främst en 

svensk kontext, men också användas inom andra verksamheter som arbetar i team. 
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