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Sammanfattning    
Det föreligger en global ökning av övervikt och fetma hos barn. Statistik i Sverige från 
1990-talet fram tills idag visar en femdubblad ökning hos äldre barn, samt en ökning 
hos yngre barn där idag var femte 6–9 åring lider av övervikt eller fetma. Orsaker som 
kan ärvas från vårdnadshavare och leda till övervikt hos barn kan vara genetiska- och 
livsstilsrelaterade. Livsstilsfaktorer som påverkar är dåliga kostvanor och låg fysisk 
aktivitet som kan vara en del av samhällsutvecklingen. Eftersom övervikt och fetma hos 
barn är ett växande folkhälsoproblem och kan få allvarliga konsekvenser blir det viktigt 
att sjuksköterskornas roll i mötet med familjen synliggörs för att främja barnets hälsa 
och välbefinnande.  

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans roll i arbetet med barn som har 
övervikt eller fetma. Genom en litteraturstudie med fokus på åtta kvalitativa artiklar har 
en analys av tidigare forskning gjorts. Detta för att öka förståelsen och kunskapen kring 
området.  

Resultatet kunde sedan redovisas i fyra kategorier och tio subkategorier. Sjuksköterskor 
upplevde att vårdnadshavarna hade en stor del i att främja barnets hälsa. Genom att 
skapa en förtroendefull relation med familjen kunde det känsliga området barnfetma 
beröras och familjens individuella behov synliggöras. För att kunna uppnå detta 
upplevde sjuksköterskor ett ökat behov av resurser. Sjuksköterskorna har en viktig roll i 
det preventiva arbetet och behöver ta hänsyn till hela familjen och inte bara det enskilda 
barnet. Ur ett hållbarhetsperspektiv blir också sjuksköterskornas roll i mötet med 
familjen viktig för att kunna bidra till minskad vårdkonsumtion.  
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INLEDNING 
Vi har valt att belysa sjuksköterskors upplevelse i mötet med vårdnadshavare vars barn 
har övervikt eller fetma eftersom övervikt är ett växande och allvarligt 
folkhälsoproblem (Livsmedelsverket 2019d). Insatser från vården gällande övervikt och 
fetma är begränsad även om detta är ett folkhälsoproblem i samhället, som kan leda till 
flera negativa effekter (Mårild, Olbers & Torgerson 2018). Det är därför viktigt att 
fånga upp detta problem redan hos barn. Vi tror att kunskapen hos sjuksköterskor kan 
vara bristfällig då vi upplevt att sjuksköterskeutbildningen inte lyfter området 
tillräckligt. När vi valde att skriva om barns övervikt fanns upplevelsen om ett 
tabubelagt ämne, samtidigt som patientgruppen ökar och blir större. Därför blir det 
relevant att belysa sjuksköterskans upplevelse kring sin roll gällande denna 
patientgrupp.  
 
BAKGRUND 

Definition av övervikt och fetma 
Övervikt definieras som ett begrepp där barnet har ett iso-BMI över 25, detta innefattar 
en för hög fettmassa hos barnet. Det kan ses att barn som redan lider av övervikt 
tenderar högre risk till att få fetma. Iso-BMI för fetma är över 30. Iso-BMI är ett BMI 
som är utformat särskilt för barn. Mätningen tar hänsyn till ålder och genus och det 
finns skillnad i gränsvärdena mellan de olika könen. Värdena förhåller sig till 
internationella riktlinjer (Derwig 2019a).   
 

Epidemiologi  
Statistik i Sverige visar att övervikt och fetma tenderar att öka med åldern både hos barn 
och vuxna. Det finns i de olika åldersklasserna genusskillnader men även geografiska 
skillnader. Exempelvis visar statistik att 4-åriga flickor har högre andel övervikt eller 
fetma än pojkar i samma ålder och flest drabbade av båda kön är bosatta i Värmland. 
Hos 9-åringar visar siffror att andelen fetma hos pojkar är högre än hos flickor, flest av 
dessa barn är bosatta i Stockholm (Folkhälsomyndigheten 2020a). 
 
Även ur ett globalt perspektiv tenderar fetma hos barn att öka och utgör därför ett 
hälsoproblem världen över (World Health Organization 2016). I Sverige visar statistik 
att det skett en fördubbling av övervikt eller fetma hos vuxna sedan 1980-talet fram tills 
idag. Var femte barn i åldern 6–9 år har övervikt eller fetma, samt äldre skolbarn 
uppvisar en femdubblering av fetma sedan 1990-talet (Folkhälsomyndigheten 2020d).   
 

Orsaker till övervikt och fetma  
Patofysiologi och genetiska faktorer  
Genetiska faktorer som ärvs från föräldrar kan ha en inverkan på barnets tendens till att 
utveckla fetma. Faktorer i omgivningen som exempelvis matvanor, fysisk aktivitet och 
socioekonomiska förhållanden kan ha en påverkan. Dock är den största orsaken att 
individen har ett för stort energiintag i jämförelse med vad som förbrukas (Thorén 
2017). En svårighet som kan finnas hos överviktiga personer är en störd funktion av 
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hormoner som reglerar aptiten. Detta innebär att överviktiga personer behöver öka sitt 
födointag för att uppleva mättnadskänsla. Dessa hormoner styrs från hypotalamus som i 
sin tur påverkas av en rad andra faktorer som blodsockerhalten, intag av energi, 
hormonpåverkan samt psykisk inverkan. Detta gör att viktnedgången blir en utmaning 
då personerna behöver stå emot känslan av hunger (Ericson & Ericson 2012, s. 61).  
 
Från evolutionen har människan starka drivkrafter till födointag för att lagra energi, 
därför har dessa anlag överlevt tills idag. Begränsad tillgång till föda gjorde att 
människan åt mycket när föda fanns tillgänglig för att sedan lagra detta i kroppens 
energidepåer i väntan på nästa födointag. Impulser som drivit människan att 
tillfredsställa hunger är svåra att motstå vid en viktnedgång, vilket även delvis förklarar 
dagens uteblivna resultat vid försök till viktminskning (Ericson & Ericson 2012, s. 62). 
 

Livsstilsfaktorer  
Balansen mellan energiintag och den vardagliga fysiska aktiviteten avgör hur snabbt 
utvecklingen av fetma sker (Thorén 2017). Barn och unga under 18 år som visar en låg 
fysisk aktivitet riskerar att utveckla både psykiska och fysiska påfrestningar på hälsan, 
samt en ökad risk för utveckling av framtida sjukdomar. Sammanfattningsvis bedöms 
en god fysisk aktivitet minska risken för övervikt hos barn (Socialstyrelsen 2018). I 
dagens samhälle förekommer en ökad användning av digitala medel som exempelvis 
dator och TV. Dessa skärmaktiviteter riskerar att leda till en rubbad balans mellan 
energiintag och den vardagliga fysiska aktiviteten. Som följd kan energiintaget bli för 
högt och det finns därmed en risk för övervikt och fetma (Mårild, Olbers & Torgerson 
2018).     
 
En livsstilsfaktor som påverkar risken för övervikt och fetma hos barn är osunda 
förhållningssätt till kost (Socialstyrelsen 2018). Den moderna samhällsutvecklingen har 
lett till viktökning hos befolkningen. Detta till följd av ett samhälle som präglas av 
billigare livsmedelsalternativ och en ökad lättillgänglighet av mat inom 
livsmedelsbranschen (Mårild, Olbers & Torgerson 2018). Tidsbrist i vardagen kan vara 
en orsak till att inte hinna laga mat själv. Istället väljs snabbmat och halvfabrikat vilket 
kan leda till risk för övervikt och näringsbrist (Westergren 2014, s. 267). Fyrtio procent 
av matkonsumtionen i Sverige läggs på livsmedel med hög energihalt men med lågt 
näringsinnehåll (Folkhälsomyndigheten 2020b). Den kost som spelar stor roll vid ett 
förhöjt BMI är livsmedel som innehåller en hög socker- och kolhydrathalt. I Sverige 
anges ca 25% av barnens födointag till stor del bestå av socker, som exempelvis godis 
och läsk (Mårild, Olbers & Torgerson 2018).  Socioekonomiska förhållanden kan också 
ha en inverkan på utvecklingen av fetma hos barn. Låg ekonomisk status och bosättning 
ute på landsbygden anses påverka negativt (Thorén 2017).  
 
Utifrån riskfaktorerna att utveckla fetma rekommenderar Socialstyrelsen att sjukvården 
bör utöka sina rådgivande samtal för att förebygga dessa faktorer hos unga under 18 år. 
Till barn mellan 2–12 år lyfter Socialstyrelsen familjestödprogram som inriktar sig på 
de osunda livsstilsfaktorerna så som olämplig kost och låg fysisk aktivitet 
(Socialstyrelsen 2018).  
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Följder av övervikt och fetma hos barn 
Flera av de sjukdomstillstånd som människor med fetma tenderar att insjukna i har en 
koppling till metabola sjukdomar i vuxen ålder (Mårild, Olbers & Torgerson 2018). 
Metabola sjukdomar innefattar hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2, ökade blodfetter 
samt hypertoni (Socialstyrelsen 2018). Provresultat hos barn med fetma visar ofta 
avvikelser som är relaterade till metabola sjukdomar, exempelvis förhöjda blodfetter 
och insulinnivåer (Mårild, Olbers & Torgerson 2018). Folkhälsomyndigheten (2020d) 
beskriver att övervikt och fetma hos barn ökar risk för övervikt i vuxen ålder och kan 
sedan leda till metabola störningar samt en för tidig död.  
 
Barn som lider av fetma riskerar att få negativa konsekvenser, vilket innefattar psykiska 
och sociala svårigheter som förvärras ju äldre barnet blir. Ett dilemma för förskolebarn 
som lider av fetma och deras familjer är att det finns en viss förnekelse av problemet. 
Följder som kan uppkomma är sämre prestation i skolan och på fritiden. En annan följd 
hos barn med fetma är värk från olika kroppsdelar så som knän och rygg, som ofta är en 
första orsak till kontakt med skolhälsovården (Mårild, Olbers & Torgerson 2018).  
 

Vårdnaden av barn 
Barn som är under 18 år ska ha en eller två vårdnadshavare som bär det yttersta ansvaret 
för vårdnaden. Att vara vårdnadshavare innefattar en del skyldigheter, där bland annat 
ansvaret över att barnet får en god omsorg, en bra uppfostran samt att barnet inte utsätts 
för fara. Vårdnadshavaren bär ansvar kring beslut av barnets subjektiva frågor men ska 
ha barnets egen vilja i beaktande relaterat till ålder (Regeringskansliet 2015). Ett gott 
förhållande mellan vårdnadshavare och barn minimerar risker för att drabbas av ohälsa 
(Folkhälsomyndigheten 2020c). I arbetet med barn som har övervikt eller fetma gäller 
det att involvera hela familjen för att kunna genomgå förändringar av levnadsvanor 
(Vårdgivarguiden 2019). Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (SFS 
2018:1197) som trädde i kraft 1 januari 2020 förespråkar barnets rättigheter till vård för 
att uppnå välbefinnande.  
 

Sjuksköterskans roll  
Vårdande samtal 
Syftet med det vårdande samtalet är att vara en hälsobefrämjande åtgärd där patienten 
stärks för att uppnå hälsa. Sjuksköterskans roll i det vårdande samtalet blir att utgå från 
ett patientperspektiv genom att ta hänsyn och lyssna till patienten. Detta kan skapa en 
ömsesidig respekt där interaktionen mellan vårdare och patient stärks. Ett vårdade 
samtal grundar sig i en tvåvägskommunikation mellan sjuksköterska och patient där 
båda parter delar med sig av erfarenheter och känslor som skapar förutsättningar för en 
genuin vårdrelation. Med hjälp av sjuksköterskans kompetens kan samtalet vägledas 
utifrån patientens livsvärld samt ge patienten bekräftelse genom att se och lyssna. Dessa 
aspekter avgör i vilken omfattning samtalet blir vårdande. Samtalet kan komma att 
präglas av sjuksköterskans egen livsvärld bestående av erfarenheter och känslor. Det är 
viktigt att sjuksköterskan förbiser sin egen förförståelse och istället håller ett öppet och 
reflekterande sinne (Ekebergh & Dahlberg 2015, s. 131). Svensk sjuksköterskeförening 
(2017a) påtalar vikten om att sjuksköterskorna har ett personcentrerat förhållningssätt i 
det vårdande mötet, där patientens livsvärld hamnar i fokus. Sjuksköterskan bör erbjuda 
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samtal till vårdnadshavarna vid identifiering av övervikt och fetma hos barn (Derwig 
2019b). I samtalet gällande förändring av levnadsvanor bör hela familjen göras delaktig 
samt att sjuksköterskan visar intresse och är lyhörd (Håkansson 2018).   
 

Hälsa och välbefinnande  
I sjuksköterskans kompetensbeskrivning förklaras stöttning av närstående och patient 
som en väsentlig del av sjuksköterskans roll för att främja hälsa och välbefinnande 
(Svensk sjuksköterskeförening 2017a). Hälsa upplevs individuellt och har olika 
innebörder utifrån olika situationer. Hälsa är relaterat till individens livsvärld (Ekebergh 
2015, s. 28). Övervikt och fetma kan leda till ohälsa (Folkhälsomyndigheten 2020d). 
Hos barn kan övervikt och fetma riskera att leda till en ohälsa som innefattar både 
fysiska och psykiska besvär (Mårlid, Olbers & Torgerson 2018). Det blir väsentligt att 
patienten görs delaktig i vården för att öka alternativen för hälsobefrämjande åtgärder 
både i hemmet och inom sjukvården. Vården bör ske utifrån ett helhetsperspektiv där en 
stabil mittpunkt för hälsa och välbefinnande skapas (Dahlberg & Segesten 2010, s. 181). 
 

Livsvärldsperspektiv  
Livsvärlden kännetecknas genom den unika upplevelsen av världen samt 
förhållningssättet till omgivningen som var och en erfar (Dahlberg & Segesten 2010, s. 
128). Livsvärlden är en central del i vårdandet utifrån patientperspektivet (Dahlberg & 
Segesten 2010, s. 126). Livsvärlden utgör en grund för vårdandet som skapar en 
förståelse för patientens upplevelse av hälsa och lidande. Sjuksköterskor som inte ser till 
patientens livsvärld riskerar att utföra vårdande med avsaknad av vårdvetenskaplig 
grund och därmed sker inget påtagligt vårdande. Med livsvärlden som fokus i vårdandet 
skapas en möjlighet för vardaglig balans där patientens livskraft stärks (Dahlberg & 
Segesten 2010, ss. 127–128). I mötet med individer som har övervikt eller fetma bör 
sjuksköterskan frångå sin eventuella förförståelse kring patientgruppen. Detta för att 
kunna bemöta på bästa sätt. Sjuksköterskan bör se individen som unik och fokusera på 
helheten för att kunna identifiera tänkbara orsaker till övervikten. Det hälsofrämjande 
arbetet grundar sig i förståelsen för patientens livsvärld (Svensk sjuksköterskeförening 
2017b).   
 

Rekommendationer och behandling för barn med övervikt och fetma  
För att nå en hälsosam livsstil och därmed en viktminskning bör behandlingens första 
steg grunda sig i livsstilsförändringar. Behandlingsmål gällande matvanor och minskat 
stillasittande kan nås genom ett samarbete mellan sjukvårdspersonal, barn samt 
tillhörande familj. Vårdnadshavaren har en väsentlig roll för en framgångsrik 
behandling (Mårild, Olbers & Torgerson 2018).  
 

Kost 
Föräldrar har ett ansvar gällande barnets matvanor (Livsmedelsverket 2019b). När 
barnet är ca ett år gammalt kan familjen börja introducera barnet till samma mat som 
familjen äter. Det är i den här åldern som barnets matvanor grundläggs inför framtiden 
(Livsmedelsverket 2019a).  Kostråd för barn över 2 år är i princip detsamma som för 
vuxna. Skillnaden är att barnen inte får i sig samma mängd mat som en vuxen men ska 
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ändå få i sig näringsrik kost för att ha möjlighet till att växa och utvecklas. För att 
tillgodose barnets näringsbehov beskriver livsmedelsverket olika råd och riktlinjer 
utifrån Nordiska näringsrekommendationer (NNR 2012). I dessa ingår regelbundna 
måltider och att använda sig av tallriksmodellen (Livsmedelsverket 2019b). I 
tallriksmodellen ingår tre olika delar. Grönsaker och kolhydrater bör ha en lika stor del 
på tallriken. Undantag är om personen har låg fysisk aktivitet, då bör grönsaksdelen 
utgöra en större del av tallriken än kolhydraterna. Den mindre delen av tallriken bör 
innehålla proteiner som exempelvis kött eller fisk (Livsmedelsverket 2019c). Barnen 
ska med fördel äta fisk några gånger i veckan. En missuppfattning som ibland 
förekommer i samhället är att barn har ett ökat behov av fettintag. Detta är fel då barn 
inte har större behov av fettrik föda än en vuxen. Problemet i samhället är att barnet ofta 
får i sig fel typ av fett (Livsmedelsverket 2019b). Tillgängligheten av livsmedel i 
dagens moderna samhälle kan lättare leda till överskott av energi och kan därmed bidra 
till fetma (Thorén 2017). 
 

Aktivitet  
Bristen på fysisk aktivitet är en av anledningarna till att barn idag löper en ökad risk för 
övervikt och fetma. Livsmedelsverket rekommenderar fysisk aktivitet 60 minuter per 
dag för att skapa en jämnvikt mellan energiförbrukning och energiintag 
(Livsmedelsverket 2019b). WHO har framtagit nya riktlinjer som visar hur mycket 
skärmtid barn under 5 år bör ha. För barn vid 1 års ålder rekommenderas ingen 
skärmtid. Barn vid 2–4 års ålder bör inte sitta mer än en timma åt gången framför 
exempelvis en tv eller surfplatta (World Health Organization 2019).  
 
PROBLEMFORMULERING 
Övervikt och fetma hos barn är ett växande folkhälsoproblem. Stillasittandet hos barn 
ökar på grund av ett mer digitaliserat samhälle som efterföljs av låg fysisk aktivitet. 
Även faktorer som ökad lättillgänglighet av kost, låga kostnader för vissa livsmedel och 
tidsbrist i vardagen bidrar till en viktökning i samhället. Det kan bidra till en ökad 
konsumtion av snabbmat och därmed en näringsfattig kost. Föräldrarna har en stor del i 
ansvaret gällande barnets hälsa och omsorg, däribland kostvanor.  
 
För att möta barn med övervikt eller fetma och dess familj bör sjuksköterskan bjuda in 
till samtal, även vara lyhörd och visa intresse för att kunna utföra ett preventivt arbete. 
Det blir viktigt att klargöra vad sjuksköterskor har för upplevelser av sin roll i arbetet 
med barn som har övervikt eller fetma för att kunna skapa en god vårdrelation och 
eventuellt bidra till minskade folkhälsoproblem och förhoppningsvis tryggare och bättre 
vård. Eftersom övervikt och fetma hos barn är ett växande folkhälsoproblem finns 
behov av uppdaterad kunskap då samhället ständigt står under utveckling. Om inte 
området uppmärksammas kan det finnas risk för att folkhälsoproblemen ökar.  
 
SYFTE 
Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av sin roll i arbetet med 
barn som har övervikt eller fetma. 
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METOD 

Datainsamling  
Uppsatsen är en litteraturstudie. Dahlborg Lyckhage (2017, s. 25) förklarar en 
litteraturstudie som en metod där ett ämne ska studeras på djupet med hjälp av redan 
publicerade studier. Inriktningen baseras på kvalitativa studier i urval av artiklar. 
Friberg (2017, s. 129) beskriver kvalitativ analys som grund för exempelvis upplevelser, 
tidigare kunskap, förhoppningar och hur behov kan tillmötesgås.  
 
Den databas som har använts är Cinahl för att få fokus på vårdvetenskapliga artiklar. 
Denna databas ansågs tillräcklig för att få ett urval av artiklar som uppfyllde syftet med 
studien och därmed berörde ämnet om sjuksköterskors upplevelser av sin roll i arbetet 
med barn som har övervikt eller fetma. Genom olika anpassade sökord formades en 
sökväg för urval av artiklar. Trunkering användes som en del i arbetssättet gällande 
sökningen. Trunkering innebär att ordets alla böjelser ingår i sökningen (Östlundh 2017, 
s.71). Det användes även boolesk teknik som beskriver hur de olika sökorden kopplas 
samman genom AND och OR (Östlundh 2017, s.72). Årtal mellan 2010–2020 
inkluderades. Efter att rätt sökväg hittats lästes artiklarnas titel och sammanfattning 
igenom. Granskning gjordes av alla kvarvarande artiklar för att sedan kunna välja ut 
artiklar till en analys. Flera artiklar valdes bort i granskningen då de inte speglade syftet. 
Åtta artiklar med kvalitativ ansats blev kvar till analys. Se bilaga I för sökhistorik som 
innehåller sökord, filtrering, antal träffar och valda artiklar.  
 

Dataanalys  
Utifrån de åtta valda vårdvetenskapliga artiklarna gjordes en analys. Det gjordes med 
hjälp av Fribergs (2017) analysmall där de olika stegen för en analys har efterföljts. 
Första steget var att läsa igenom samtliga artiklar för att få en uppfattning gällande 
studiens uppbyggnad och innebörd. Sammanfattningar gjordes av varje artikel och en 
översiktstabell utformades (se bilaga II). Sedan kunde likheter och olikheter urskiljas 
från de olika artiklarna. Kategorier och subkategorier formulerades med hjälp av analys 
av innehållet (Friberg 2017, ss. 148–149). Fyra kategorier med tio subkategorier 
identifierades för att ge en tydlig struktur av resultatet.  
 

Etiska överväganden  
Forskningsetiken bör finnas med i hela forskningsprocessen under studiens gång. 
Forskningsetiken grundar sig i respekten för andra människor, där information, 
samtycke och sekretess bör vara en del i forskningsprojektet (Sandman & Kjellström 
2018, s.371). Eftersom studien baseras på redan befintlig forskning behöver denna 
studie inte genomgå någon etisk prövning. Dock har det ändå tagits hänsyn till att etiska 
överväganden finns med i samtliga artiklar.  
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RESULTAT 
Utifrån artiklarna identifierades nedanstående kategorier och subkategorier (tabell 1).  
I resultatet benämns alla involverade som ”sjuksköterskor”. Undantag har varit om 
innehåll endast kunnat urskiljas vid enskild specialistutbildning. Detta för att skapa en 
god lässtruktur. 
 
Tabell 1. Kategorier och subkategorier  
Kategorier  Subkategorier  

Resursbrister  • Kunskapsbrist  
• Vårdsamverkan och bristande 

rutiner  
• Personalbrist  
• Tidsbrist  

 
Mötet med familjen  • Skapa goda relationer  

• Samtalets betydelse  
 

Familjens individuella faktorer • Familjens bristande kunskap 
• Familjens socioekonomiska - och 

kulturella skillnader   
 

Samhället • Stigmatisering och normer 
• Livsstilens betydelse  

 
 

Resursbrister  
Kunskapsbrist 
Flera sjuksköterskor upplevde kunskapsbrist gällande övervikt och fetma hos barn 
(Sjunnestrand, Nordin, Eli, Nowicka & Ek 2019; Helseth, Piiser, Holmberg Fagerlund, 
Misvær & Glavin 2017; Steele, Wu, Jensen, Pankey, Davis & Aylward, 2011). 
Sjuksköterskor upplevde även att deras utbildning hade innehållit undervisning i ämnet 
men att det skulle behövas kontinuerlig förnyelse av kunskapen för att kunna bemöta 
vårdnadshavarna på bästa sätt (Sjunnestrand et al. 2019). I en studie där nya nationella 
riktlinjer för hantering av övervikt och fetma hos barn utprovades framkom en osäkerhet 
hos de flesta sjuksköterskor över bristande kunskap för att kunna genomföra riktlinjerna 
(Helseth et al. 2017). Vissa sjuksköterskor nämnde bristande kunskap gällande 
behandlingsmetoder för att kunna tillgodose familjens behov gällande övervikt eller 
fetma. Osäkerheten låg i hur vidare behandling skulle kunna utföras och vad det fanns 
för resurser i samhället inom området. Det fanns en okunskap i hur sjuksköterskan 
skulle kommunicera med familjen för att möta problemet.  Sjuksköterskorna beskrev 
barnets psykologiska- eller beteendemässiga faktorer som ett hinder för behandling av 
barnets övervikt. Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade kunskap för att kunna 
bemöta detta (Steele et al. 2011).  
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Sjuksköterskorna ansåg att dieten hade en avgörande faktor för barn med övervikt och 
fetma (Isma, Bramhagen, Ahlstrom, Ãstman, & Dykes 2012). Sjunnestrand et al. (2019) 
beskriver att några av sjuksköterskorna började ifrågasätta om de hade tillräckligt med 
kunskap för att utöva sina färdigheter gällande det känsliga ämnet. Vidare förklarade 
sjuksköterskor i Sjunnestrand et al. (2019) och Isma et al. (2012) att de inte hade 
tillräckligt med kunskap angående kostrådgivning till barn med övervikt och fetma. 
Därför hänvisade de istället familjen till dietister då de ansåg att de hade mer kunskap. 
 

Vårdsamverkan och bristande rutiner  
Sjuksköterskor tyckte att en viktig aspekt vid förebyggandet av övervikt och fetma var 
en god vårdsamverkan samt att flera professioner skulle lyfta ämnet med familjerna för 
att skapa en större trovärdighet för behandling. Detta sågs dock brista i vissa fall och 
fick sjuksköterskor att tvivla på att våga lyfta ämnet med familjen då riktlinjerna var 
bristfälliga. En sjuksköterska upplevde rädsla för att remittera vidare familjer till 
barnkliniken då bemötandet tidigare varit dåligt gentemot familjer vilket kunde resultera 
i sämre behandling (Sjunnestrand et al. 2019). Specifikt för skolsköterskor var att 
resurserna riktades mot mer akuta fall än vad det riktades mot preventivt arbete (Powell, 
Engelke & Neil 2017; Steele et al. 2011; Dawe & Coward 2019). 
 

Personalbrist  
I studien som beskriver sjuksköterskors arbete vid införandet av nya nationella riktlinjer 
belystes resursbrist och överbelastning som ett hinder för att kunna implantera nya 
riktlinjer. Arbetsbördan blev för hög gentemot de resurser som fanns (Helseth et al. 
2017). Detta var även en faktor som framkom i Isma et al. (2012) och Dawe och 
Coward (2019) studier där ärenden gällande överviktiga barn krävde fler resurser som 
var svåra att möta på grund av tung arbetsbelastning. I Steele et al. (2011) studie 
nämnde sjuksköterskorna bristande stöd från administrationen som ett hinder för 
arbetet.  
 

Tidsbrist  
Tidsbegränsningarna i sjuksköterskearbetet sågs bristande och tenderade att leda till 
ofullständiga konversationer med familjen om barnets vikt. Detta ledde till att familjens 
behov inte kunde mötas upp. Sjuksköterskorna önskade en ökad tidsprioritering för att 
få mer tid till familjen och kunna ha fler uppföljande samtal. Extra tidskrävande var 
vårdnadshavare som var omedvetna om sitt barns övervikt (Sjunnestrand et al. 2019). 
Även Powell, Engelke och Neil (2017) nämner tidsbristen som ett hinder i det 
preventiva arbetet mot barnfetma. Steele et al. (2011) beskriver också tidsbristen som ett 
hinder för att ha möjlighet till att komplettera och förnya sin kunskap kring barns vikt. 
Sjuksköterskorna i Harder, Andersson och Golsäter (2019) studie skriver om att tid var 
en viktig utgångspunkt för att kunna utföra det hälsofrämjande arbetet.  
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Mötet med familjen  
Skapa goda relationer  
Flera sjuksköterskor uttryckte en rädsla för att prata om barnets vikt med 
vårdnadshavarna på grund av rädsla för att uppfattas som kränkande. De tog även upp 
att responsen från vårdnadshavarna kunde upplevas som agiterande och förödmjukande 
(Sjunnestrand et al. 2019; Steele et al. 2011; Thorstensson, Blomgren, Sundler & 
Larsson 2017). Grundläggande för sjuksköterskors rädsla var vikten av att bibehålla en 
god relation med vårdnadshavarna som byggde på förtroende. Den goda relationen med 
vårdnadshavarna vägde tyngre än att riskera en konflikt och därför drog sig flera 
sjuksköterskor för att ta upp det känsliga ämnet (Sjunnestrand et al. 2019). Isma et al. 
(2012) beskriver även i sin studie om sjuksköterskors farhåga att kränka vårdnadshavare 
i samtalet och att relationen med vårdnadshavarna vägde tyngst hos samtliga 
sjuksköterskor.  
 
Thorstensson et al. (2017) och Harder, Andersson och Golsäter (2019) skriver i sina 
studier om sjuksköterskors möte med familjer i samtalet. Sjuksköterskor bör vara 
känsliga för att skapa en god relation samt möta upp behov. Sårbarheten var även 
någonting som sjuksköterskor i Helseth et al. (2017) beskriver, framförallt hos 
ungdomar som befann sig i en identitetsutveckling. Dawe och Coward (2019) och 
Harder, Andersson och Golsäter (2019) förklarar att sjuksköterskor kunde arbeta 
hälsobefrämjande på bästa sätt med hjälp av att involvera föräldrarna för att skapa goda 
relationer redan vid första mötet.  
 

Samtalets betydelse  
Flera sjuksköterskor framhävde samtalet med vårdnadshavarna som betydelsefullt och 
för att skapa detta behövdes regelbundna möten för att känna av familjens behov 
(Sjunnestrand et al. 2019; Helseth et al. 2017; Harder, Andersson & Golsäter 2019). 
Tiden blev en viktig aspekt för att bygga upp tillit med familjen i samtalet (Dawe & 
Coward 2019; Harder, Andersson & Golsäter 2019). Flera sjuksköterskor upplevde det 
svårt att öppna upp samtalet kring barnets övervikt om vårdnadshavarna själva var 
överviktiga samt om familjen uppvisade stress under mötet (Sjunnestrand et al. 2019). 
Specifikt för skolsköterskors upplevelse var att i samband med andra besöksorsaker 
fånga upp barnets övervikt i samtalet (Powell, Engelke & Neil 2017). 
 
Motivation var en central del i samtalet mellan sjuksköterska och familj för att vägleda 
barnet till hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskor upplevde att detta kunde nås med 
hjälp av ödmjukhet och känslighet gentemot barnet och såg stort ansvar i att främja 
motivation (Thorstensson et al. 2017). Steele et al. (2011) skriver om sjuksköterskornas 
upplevelse kring avsaknad av motivation hos familjen, detta skapade en utmaning i 
sjuksköterskornas arbete.  
 
En sjuksköterska uttryckte att positiva erfarenheter sedan tidigare gällande mötet med 
familjen var bra för samtalet (Sjunnestrand et al. 2019). Men det framkom också att 
negativa erfarenheter kunde leda till att sjuksköterskor inte vågade ta upp ämnet (Steele 
et al. 2011). Det fanns en oro hos sjuksköterskor att provocera fram en ätstörning vid 
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samtal kring övervikt med barn (Helseth et al. 2017). Denna oro kunde även ses hos 
vårdnadshavare (Thorstensson et al. 2017). 
 
Att visa på barnets tillväxtkurva upplevde sjuksköterskor som ett bra instrument för att 
skapa en dialog med vårdnadshavarna om barnets övervikt (Sjunnestrand et al. 2019; 
Harder, Andersson & Golsäter 2019; Thorstensson et al. 2017). Samtalet anpassades 
sedan efter vårdnadshavarnas reaktion (Sjunnestrand et al. 2019). Dock kunde det finnas 
nackdelar med detta instrument då det inte speglade hela kroppsbilden (Helseth et al. 
2017). En annan metod som kunde användas var rådgivande dialog som innebar att 
föräldrarna involverades och fick råd utifrån befintliga riktlinjer (Harder, Andersson & 
Golsäter 2019).  
 

Familjens individuella faktorer  
Familjens bristande kunskaper  
Enligt Sjunnestrand et al. (2019) upplevde flera sjuksköterskor hinder i att föräldrar 
uppfattade en ökad vikt hos barnet som kännetecken på hälsa. I Sjunnestrand et al. 
(2019) och Isma et al. (2012) beskrivs det att vårdnadshavarna trodde att barnets vikt 
kommer jämna ut sig med åldern.  
 
Thorstensson et al. (2017) beskriver i sin studie om sjuksköterskors upplevelse av 
vårdnadshavarnas tidigare erfarenhet kring sin egen övervikt som ett hinder vid hjälp av 
barnets viktnedgång. Detta på grund av misslyckad viktnedgång eller brist på förtroende 
till sin egen kunskap hos vårdnadshavarna. Även Isma et al. (2012) tar upp 
sjuksköterskors upplevelse av att vårdnadshavarnas rädsla grundar sig i deras barndom 
där övervikt var relaterat till något dåligt. 
 

Familjens socioekonomiska - och kulturella skillnader   
Många sjuksköterskor upplevde att vårdnadshavarnas ekonomiska ställning hade en 
inverkan på barnets kostvanor och fysiska aktivitet. De såg ett samband mellan 
lågutbildade vårdnadshavare med ekonomiska problem och barnets övervikt (Isma et al. 
2012). En del sjuksköterskor upplevde att lågutbildade vårdnadshavare kände en skam 
för barnets övervikt (Harder, Andersson & Golsäter 2019).  
 
Sjuksköterskor kunde se kulturella skillnader i familjer. Detta kännetecknades av vad 
som var en normalvikt (Isma et al. 2012; Steele et al. 2011; Harder, Andersson & 
Golsäter 2019). I vissa kulturer kunde övervikt betraktas som en symbol för hälsa och 
god ekonomisk ställning (Isma et al. 2012; Harder, Andersson & Golsäter 2019). 
Kommunikationssvårigheter kunde förekomma som ett problem mellan sjuksköterska 
och familj på grund av kulturella skillnader (Isma et al. 2012; Steele et al. 2011).  
 

Samhället 
Stigmatisering och normer  
Samband mellan övervikt och mobbning framkom, liksom svårigheter att delta vid 
fysisk aktivitet (Thorstensson et al. 2017; Isma et al. 2012). Sjuksköterskor upplevde att 
barns övervikt kunde påverka välbefinnande och självkänsla negativt. På grund av dessa 
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aspekter upplevde sjuksköterskor att stöttning till det överviktiga barnet var en väsentlig 
del i behandlingen för att uppnå välbefinnande och undvika stigmatisering 
(Thorstensson et al. 2017).  
 
Sjuksköterskor trodde att samhällets syn på normalvikt blivit annorlunda den senaste 
tiden (Isma et al. 2012; Steele et al. 2011). Eftersom andelen överviktiga barn ökat blev 
det svårt för sjuksköterskor att urskilja om ett barn var överviktigt. På senare tid 
upplevde sjuksköterskor att barns övervikt belysts mer än tidigare och försök till 
förebyggande arbete gjorts (Isma et al. 2012). Detta kunde dock upplevas som 
utmanande för sjuksköterskor då samhällets normer påverkade resultatet av behandling 
(Steele et al. 2011).  
 

Livsstilens betydelse  
Vårdnadshavarna hade en betydande del i att främja barnets hälsa (Dawe & Coward 
2019; Sjunnestrand et al. 2019; Thorstensson et al. 2017; Helseth et al. 2017; Steele et 
al. 2011; Harder, Andersson & Golsäter 2019). Vårdnadshavarnas livsstil tenderade att 
föras över till barnet redan i tidig ålder. Detta kunde innefatta vanor som innehöll dåliga 
kostvanor och låg fysisk aktivitet. Sjuksköterskor upplevde att detta kunde bero på en 
del samhällsfaktorer som exempelvis innefattade en ökad stressnivå (Isma et al. 2012). 
Vårdnadshavare som hade brist på tid hade svårt att upprätthålla goda kostvanor hos 
barnen (Isma et al. 2012; Steele et al. 2011). Sjuksköterskor upplevde även ett ökat 
stillasittande i samhället (Isma et al. 2012; Steele et al. 2011), vilket hämmade 
främjandet av hälsa hos barn med övervikt (Steele et al. 2011).  
 
Sjuksköterskor upplevde att vårdnadshavarnas förmåga att sätta gränser var något som 
sågs brista. Detta kunde medföra dåliga rutiner eftersom det inte fanns några tydliga 
regler inom familjen (Isma et al. 2012). Därför upplevde sjuksköterskor att det var av 
stor vikt att hjälpa vårdnadshavarna till att sätta gränser (Harder, Andersson & Golsäter 
2019).  
 
Frågeformulär som efterfrågade barnets livsstil som exempelvis rörde områden som 
kost- och sömnvanor, fysisk aktivet och välbefinnandet i skolan upplevde 
sjuksköterskor ge en bra hjälp. Detta även för att familjen skulle få en översikt kring 
livsstilen (Thorstensson et al. 2017). Att prata om goda kostvanor överlag med familjen 
sågs som ett bättre sätt än att peka ut vikten hos det enskilda barnet (Isma et al. 2012). 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion  
En litteraturstudie kan användas för att utforma en kunskapsöverblick kring ett specifikt 
område inom vården (Friberg 2017, s.141). Vi valde att göra en litteraturstudie då det 
kändes rimligt att kunna genomföra med tanke på examensarbetets tidsram. Det lämpar 
sig till studiens syfte genom att skapa en överblick kring befintlig forskning gällande 
sjuksköterskors upplevelser av sin roll i arbetet med barn som har övervikt eller fetma. 
Vi valde att använda oss av kvalitativa artiklar då kvalitativa studier bland annat 
beskriver upplevelser (Friberg 2017, s.129). Detta speglar också syftet. Vi valde att söka 
i databasen Cinahl. Cinahl är en databas som behandlar ämnen kring vård och omsorg 



 12 

(Östlundh 2017, s.67). Vi var medvetna om att andra databaser kunde vara till hjälp för 
att få ett bredare urval av artiklar. Dock ansågs sökningen i Cinahl som tillräcklig vid 
urval av artiklar för att uppfylla syftet och därför gjordes ingen vidare sökning.  
 
De vanligaste avgränsningarna i en sökning är tidsperiod, språk, typ av skrift och peer 
reviewed (Östlundh 2017, s.77). Vi valde flera av de vanligaste avgränsningarna. 
Tidsperioden avgränsades till tio år för att få aktuell forskning då äldre forskning kunde 
vara inaktuell (Östlundh 2017, ss.77). Språket avgränsades till engelska, detta för att 
vetenskapliga skrifter i allmänhet är skrivna på engelska (Östlundh 2017, s.77). Peer 
reviewed inkluderades också för att fånga studier som var vetenskapligt granskade.  
 
Artiklarna som valdes var delvis från olika länder för att få ett bredare perspektiv då 
övervikt och fetma hos barn är ett globalt problem (World Health Organization 2016). 
Vi valde att ta med specialistyrken som skolsjuksköterska och barnhälsosjuksköterska. 
Det är ofta specialistyrkena som möter dessa barn, dock ansåg vi att detta är relevant 
kunskap även för en allmänsjuksköterska. Därför inkluderades dessa i resultatet. 
Artiklarna som valdes hade olika inklusionskriterier gällande sjuksköterskornas 
kompetens. I artiklarna med skolsköterskorna arbetade de alla med barn i olika 
åldersklasser. I artiklarna med barnhälsosjuksköterskor var inklusionskriterier bland 
annat arbetslivserfarenhet med barn som hade övervikt eller fetma. Här kan det därför 
finnas en kritik mot vår studie om det kan bli en tolkningsfråga gällande åldern på 
barnen som beskrivs. Det kan vara skillnad på att möta en tonåring och ett yngre barn 
samt att vårdnadshavarnas roll kan se olika ut i de olika åldrarna.  
 
I bilaga II ses en artikelöversikt som grundar sig i en tabell med förvalda områden. 
Friberg (2017, s.148) förklarar att vi själva kan välja vad tabellen ska innehålla och att 
detta beror på hur tydliga vi vill vara. Vidare skapar detta en grund för analys och bidrar 
till en ökad översikt (Friberg 2017, s.148). Vi valde att ha med författare, titel, 
årtal/tidskrift, syfte, metod/urval och resultat för att skapa en tydlig översikt över de 
olika studierna.  
 

Resultatdiskussion  
Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde flera hinder i mötet med vårdnadshavare 
vars barn har övervikt eller fetma. Hinder kunde vara resursbrister som exempelvis 
innefattade tid och kunskap. Något som också visades i resultatet var vikten av en 
förtroendefull relation med familjen. Detta byggdes på en känslighet i samtalet samt att 
vara lyhörd för familjens individuella behov. Sjuksköterskor upplevde 
samhällspåverkan som utmanande i mötet med familjen för att uppnå bästa behandling.  
 
Ett av huvudfynden i vår studie byggde på resursbrist där tid och kunskap var 
inkluderade. Levi (2013) beskriver att tiden är en viktig del i arbetet för att personalen 
ska kunna hinna med sina arbetsuppgifter. Även se till att personalen har rätt verktyg för 
att kunna utföra vissa moment (Levi 2013, s. 224). En observationsstudie från 
intensivvården styrker resonemanget om att tiden utgör en viktig del av sjuksköterskans 
arbete för att kunna skapa en dialog med patient och familj (Manias, Braaf, Rixon, 
Williams, Liew & Blackburn 2019). Även Harder, Andersson och Golsäter (2019) 
beskriver att tid är en viktig förutsättning för att kunna utföra hälsofrämjande arbete. Vi 
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tycker därför att tid är en viktig resurs för att som sjuksköterska kunna framföra ett 
preventivt arbete med barn som har övervikt eller fetma. Med detta sagt anser vi att 
vårdens resurser behöver ses över för att skapa utrymme och möjlighet för 
sjuksköterskans preventiva arbete.  
 
Ett annat huvudfynd var vikten av ett bra möte med vårdnadshavarna. Jansson och 
Drevenhorn (2015, s. 88) skriver om sjuksköterskors roll i mötet med vårdnadshavare. 
De förklarar att sjuksköterskor har en viktig roll i att stödja vårdnadshavarna utifrån 
familjens individuella behov (Jansson & Drevenhorn 2015, s. 88). Dock visar tidigare 
forskning att flera sjuksköterskor upplever hinder i att tala om övervikt och fetma hos 
barn med vårdnadshavarna, då vissa familjeförhållanden kan vara komplicerade 
(Ljungkrona- Falk, Bräkke & Nyholm 2013). Det blir viktigt att som sjuksköterska 
lyssna in vårdnadshavarna då dessa bär på en viktig kunskap kring sitt eget barn 
(Jansson & Drevenhorn 2015, s. 88). Vi tror att ett samtal som bygger på ömsesidig 
kontakt mellan vårdnadshavare och sjuksköterska är värdefullt för att uppnå hälsa. Båda 
parter bär på sina kunskaper och kan skapa en god förutsättning för barnets 
välbefinnande. Ekeberg och Dahlberg (2015, s. 131) skriver om det vårdande samtalets 
betydelse för att kunna sträva efter hälsa. I Kerr, Milnes, Ammentorp, McKie, Dunning, 
Ostaszkiewicz, Wolderslund & Martin (2019) studie lyfts vikten av en god 
kommunikation som innefattar lyhördhet och intresse, som är en förutsättning för att 
kunna öppna upp till samtal.  Detta är även något som speglas i resultatet. 
 
Ekebergh (2015, s. 235) beskriver förförståelsen som ett begrepp som speglar tidigare 
erfarenheter. Varje människa är unik och bär på en tidigare upplevelse som därmed 
präglar de nya erfarenheterna (Ekebergh 2015, s. 235).  Vissa sjuksköterskor upplevde 
en förförståelse vid mötet med familjen, där de redan vid första anblick skapade sig en 
negativ bild av vårdnadshavarna. Detta för att sjuksköterskor ansåg att barnets övervikt 
berodde på det dåliga omdömet hos vårdnadshavarna och hade därför svårt att acceptera 
situationen (Isma et al. 2012). Ytterligare forskning visar att vårdnadshavarna upplever 
att sjuksköterskans egen attityd kan påverka samtalet kring barns övervikt. 
Vårdnadshavarna kunde ibland uppleva att sjuksköterskorna inte vågade lyfta ämnet 
vilket skapade brist i kommunikationen (Hardy, Hooker, Ridgway & Edvardsson 2019). 
Vi upplever att sjuksköterskors egen attityd bör beaktas då det kan ha en avgörande roll 
i samtalet. I resultatet framkom inte detta tydligt men bör ändå belysas då det kan spegla 
en del av sjuksköterskors upplevelse kring området.  
 
Ett annat fynd i vår studie visar att samhället hade en betydelse för utveckling av 
övervikt och fetma hos barn. Stress var en faktor (Isma et al. 2012). Detta styrks även av 
Ljungkrona- Falk, Bräkke & Nyholm (2013) där sjuksköterskor upplever att familjer i 
dagens moderna samhälle utsätts för stress, vilket motverkar hälsosamma levnadsvanor 
(Ljungkrona- Falk, Bräkke & Nyholm 2013). Utformning av samhället har en viktig roll 
i att förebygga övervikt och fetma. Här bör flera instanser inverka, däribland skola och 
förskola men även livsmedelsbranschen och det privata ansvaret i samhället. Samhället 
bör formas så det skapas förutsättningar till fysisk aktivitet och sund kosthållning i 
vardagen. Detta för att minska utvecklingen av övervikt och fetma 
(Folkhälsomyndigheten 2020e). Vi förväntade oss att vårdnadshavarna skulle tycka att 
ansvaret för barnets hälsa låg mer på samhällets olika aktörer, främst på skolan. Detta 
hade kunnat bero på den ökade stressen i samhället, men detta framkom inte i resultatet.  
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Agenda 2030 beskriver i mål tre att verkställandet av hälsa är väsentligt för att 
människan i alla olika åldrar ska kunna uppleva välbefinnande (Regeringskansliet 
2017). En del av sjuksköterskans profession är att främja hälsa och välbefinnande samt 
att arbeta för en hållbar utveckling (Svensk sjuksköterskeförening 2017a). Vi väljer i 
studien att belysa sjuksköterskors upplevelser av sin roll i arbetet med barn som har 
övervikt eller fetma, för att förhoppningsvis öka kunskapen och förståelsen kring detta 
inom hälso- och sjukvården. Vidare för att skapa en trygghet och stödja sjuksköterskor 
inom samtal och bemötande med familjen.  
 
Sjuksköterskors preventiva arbete för folkhälsa är en förutsättning för att motverka för 
tidig död, lidande och stor arbetsbelastning inom vården (Levi 2013, s. 221). Tidigare 
forskning från WHO visar att ca 3400 personer avled på grund av sjukdomar relaterat 
till fetma i Sverige år 2016. Forskningen visar även att det svenska samhällets kostnader 
för fetma uppskattades till 25,2 miljarder kronor år 2016 (Andersson, Welin & Steen 
Carlsson 2018). Genom att belysa sjuksköterskors upplevelser av sin roll i arbetet med 
barn som har övervikt eller fetma skapas förutsättningar för att arbeta mer preventivt. 
Om sjuksköterskor uppmärksammar barn som har övervikt eller fetma i tidig ålder 
motverkas förhoppningsvis den höga vårdkonsumtionen av livsstilsrelaterade sjukdomar 
på längre sikt, samt bidrar till en hållbar utveckling då folkhälsoproblemen synliggörs 
och kan uppmärksammas. Det kan göra att människor upplever hälsa och därmed 
strävas det mot agendas mål 2030 (Regeringskansliet 2017). 
 
SLUTSATSER 
Sjuksköterskor upplevde resursbrist gällande arbetet med överviktiga barn. Detta 
innefattade kunskapsbrist, bristande vårdsamverkan samt tid- och resursbrist. Att skapa 
goda relationer i samtalet med vårdnadshavarna var något som ansågs viktigt för 
sjuksköterskorna eftersom ämnet upplevdes som känsligt. Sjuksköterskor lyfte familjens 
individuella faktorer som en del i arbetet. Detta inkluderade faktorer som bristande 
kunskap inom familjen samt socioekonomiska- och kulturella skillnader. Sjuksköterskor 
upplevde att dagens samhälle hade en stor inverkan på livsstil och normer.  
 
Kliniska implikationer:  
Resultatet visade att tillräckligt med resurser var viktigt för att sjuksköterskorna skulle 
kunna arbeta med barn som har övervikt eller fetma på bästa sätt. Detta bygger på: 

• Möjlighet till en ökad kunskapsinhämtning.  
• Mer tid för att bygga goda relationer med familjen. 
• Bättre vårdsamverkan mellan yrkeskategorier. 

 



 15 

REFERENSER 
*= ingår i studiens resultat 
 
Andersson, E., Welin, K-O. & Steen Carlsson, K. (2018). Kostnader för Sverige idag 
och år 2030. Lund: Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi. 
https://ihe.se/publicering/kostnader-for-fetma-i-sverige-idag-och-ar-2030/ 
 
Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande – i teori och praxis. Stockholm: 
Natur & Kultur.   
 
Dahlborg Lyckhage, E. (2017). Kunskap, kunskapsanvändning och kunskapsutveckling. 
I Friberg, F. (red.) Dags för uppsats- Vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten. 3. uppl., Lund: Studentlitteratur, ss. 25-36.  
 
* Dawe, N. & Coward, M. (2019).  Exploring the role of school nurses in the prevention 
and management of childhood obesity. British Journal of School Nursing, 14(5), ss. 
230-240. 
Doi: http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.12968/bjsn.2019.14.5.230  
 
Derwig, M. (2019a). Definition av övervikt och fetma. Rikshandboken i barnhälsovård. 
https://www.rikshandboken-bhv.se/halsa-och-utveckling/tillvaxt/definition-av-overvikt-
och-fetma/ [2020-03-05] 
 
Derwig, M. (2019b). Åtgärder vid övervikt och fetma. Rikshandboken i barnhälsovård. 
https://www.rikshandboken-bhv.se/halsa-och-utveckling/tillvaxt/atgarder-vid-overvikt-
och-fetma/?fbclid=IwAR24azOVe7xqAXHwE_3Cix4GuoHP7g2VPo8mF3_B-
KooE9y9HSZ2K7vlUkM [2020-05-04] 
 
Ekebergh, M. & Dahlberg, K. (2015). Vårdande och lärande samtal. I Arman, M., 
Dahlberg K. & Ekebergh, M. (red.) Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber, 
ss. 129–144. 
 
Ekebergh, M. (2015). Hälsa – ett livsvärldsperspektiv. I Arman, M., Dahlberg K. & 
Ekebergh, M. (red.) Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber, ss. 28–37. 
 
Ekebergh, M. (2015). Kunskapsformer. I Arman, M., Dahlberg K. & Ekebergh, M. 
(red.) Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber, ss. 232–237.  
 
Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar. 4. uppl., Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Folkhälsomyndigheten (2020a). Förekomst av övervikt och fetma. Östersund: 
Folkhälsomyndigheten.  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-
matvanor/overvikt-och-fetma/forekomst-av-overvikt-och-fetma/  
 

https://ihe.se/publicering/kostnader-for-fetma-i-sverige-idag-och-ar-2030/
http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.12968/bjsn.2019.14.5.230
https://www.rikshandboken-bhv.se/halsa-och-utveckling/tillvaxt/definition-av-overvikt-och-fetma/
https://www.rikshandboken-bhv.se/halsa-och-utveckling/tillvaxt/definition-av-overvikt-och-fetma/
https://www.rikshandboken-bhv.se/halsa-och-utveckling/tillvaxt/atgarder-vid-overvikt-och-fetma/?fbclid=IwAR24azOVe7xqAXHwE_3Cix4GuoHP7g2VPo8mF3_B-KooE9y9HSZ2K7vlUkM
https://www.rikshandboken-bhv.se/halsa-och-utveckling/tillvaxt/atgarder-vid-overvikt-och-fetma/?fbclid=IwAR24azOVe7xqAXHwE_3Cix4GuoHP7g2VPo8mF3_B-KooE9y9HSZ2K7vlUkM
https://www.rikshandboken-bhv.se/halsa-och-utveckling/tillvaxt/atgarder-vid-overvikt-och-fetma/?fbclid=IwAR24azOVe7xqAXHwE_3Cix4GuoHP7g2VPo8mF3_B-KooE9y9HSZ2K7vlUkM
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/overvikt-och-fetma/forekomst-av-overvikt-och-fetma/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/overvikt-och-fetma/forekomst-av-overvikt-och-fetma/


 16 

Folkhälsomyndigheten (2020b). Livsmiljö som främjar övervikt och fetma. Östersund: 
Folkhälsomyndigheten.  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-
matvanor/overvikt-och-fetma/livsmiljo-som-framjar-overvikt-och-fetma/ 
 
Folkhälsomyndigheterna (2020c). Utveckling av barns och ungas hälsa. Östersund: 
Folkhälsomyndigheten.  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-
grupper/barn-och-unga/utveckling-av-barns-och-ungas-
halsa/?fbclid=IwAR3bkIdxje2vakF72PFgDXcekTVlab-
GUUYGHtCtL9BaIpO2k7a5AnI2M2I 
 
Folkhälsomyndigheten (2020d). Övervikt och fetma. Östersund: Folkhälsomyndigheten. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-
matvanor/overvikt-och-fetma/  
 
Folkhälsomyndigheten (2020e). Övervikt och fetma fortsätter att öka. Östersund: 
Folkhälsomyndigheten.  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-
press/nyhetsarkiv/2020/mars/overvikt-och-fetma--fortsatter-att-oka/ 
 
Friberg, F. (2017). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 
kvalitativ forskning. I Friberg, F. (red.) Dags för uppsats- Vägledning för 
litteraturbaserade examensarbeten. 3. uppl., Lund: Studentlitteratur, ss. 129-139.  
 
Friberg, F. (2017). Att göra en litteraturöversikt. I Friberg, F. (red.) Dags för uppsats- 
Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 3. uppl., Lund: Studentlitteratur, ss. 
141-152.  
 
Friberg, F. (2017). Tankeprocess under examensarbetet. I Friberg, F. (red.) Dags för 
uppsats- Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 3. uppl., Lund: 
Studentlitteratur, ss. 37-48.  
 
*Harder, M., Andersson, S. & Golsäter, M. (2019). Child healthcare nurses’ encounters 
with parents whose child is overweight. Nordic Journal of Nursing Research, 39(3), ss. 
152- 158.  
Doi: http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1177/2057158519841315  
 
Hardy, K., Hooker, L., Ridgway, L. & Edvardsson, K. (2019). Australian parents’ 
experiences when discussing their child’s overweight and obesity with the Maternal and 
Child Health nurse: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 28(19-20), ss. 
3610-3617.  
Doi: 10.1111/jocn.14956 
 
 
 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/overvikt-och-fetma/livsmiljo-som-framjar-overvikt-och-fetma/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/overvikt-och-fetma/livsmiljo-som-framjar-overvikt-och-fetma/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/barn-och-unga/utveckling-av-barns-och-ungas-halsa/?fbclid=IwAR3bkIdxje2vakF72PFgDXcekTVlab-GUUYGHtCtL9BaIpO2k7a5AnI2M2I
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/barn-och-unga/utveckling-av-barns-och-ungas-halsa/?fbclid=IwAR3bkIdxje2vakF72PFgDXcekTVlab-GUUYGHtCtL9BaIpO2k7a5AnI2M2I
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/barn-och-unga/utveckling-av-barns-och-ungas-halsa/?fbclid=IwAR3bkIdxje2vakF72PFgDXcekTVlab-GUUYGHtCtL9BaIpO2k7a5AnI2M2I
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/barn-och-unga/utveckling-av-barns-och-ungas-halsa/?fbclid=IwAR3bkIdxje2vakF72PFgDXcekTVlab-GUUYGHtCtL9BaIpO2k7a5AnI2M2I
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/overvikt-och-fetma/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/overvikt-och-fetma/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/overvikt-och-fetma--fortsatter-att-oka/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/overvikt-och-fetma--fortsatter-att-oka/
http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1177/2057158519841315


 17 

*Helseth, S., Piiser, K., Holmberg Fagerlund, B., Misvær, N. & Glavin, K. (2017). 
Implementing guidelines for preventing, identifying and treating adolescent overweight 
and obesity-School nurses’ perceptions of the challenges involved. Journal of Clinical 
Nursing, 26(23-24), ss. 4716- 4725. 
Doi: http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/jocn.13823  
 
Håkansson, L. (2018). Hälsosamtal om levnadsvanor. Rikshandboken i barnhälsovård. 
https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/halsosamtal-om-
levnadsvanor/?fbclid=IwAR35htfuLZy-9wHZH3tfItOMvdTutSk-
xFYkjpIJHasG41Ly8CZX3kXCtN4 [2020-05-04] 
 
*Isma GE., Bramhagen A-C., Ahlstrom G., Ãstman M. & Dykes A-K. (2012). Swedish 
Child Health Care nurses conceptions of overweight in children: a qualitative study. 
BMC Family Practice, 13(1), ss. 57-67 
Doi: http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1186/1471-2296-13-57  
 
Jansson, A. & Drevenhorn, E. (2015). Hälsofrämjande och förebyggande insatser för 
barn. I Hällström, I. & Lindberg, T. (red.) Pediatrisk omvårdnad. 2. uppl., Stockholm: 
Liber, ss. 85-100.  
 
Kerr, D., Milnes, S., Ammentorp, J., McKie, C., Dunning, T., Ostaszkiewicz, J., 
Wolderslund, M. & Martin, P. (2019). Challenges for nurses when communicating with 
people who have life‐l imiting ill ness and their families: A focus group study’. Journal 
of Clinical Nursing, 29(3/4), ss. 416-428.  
Doi: http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/jocn.15099  
 
Levi, L. (2013). Stress internationellt och I folkhälsoperspektiv – en övervikt. I Arnetz, 
B. & Ekman, R. (red.) Stress – gen, individ, samhälle. 3. uppl., Stockholm: Liber, ss. 
215-225. 
 
Livsmedelsverket (2019a). Barn 1-2 år. 
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/barn-
och-ungdomar/barn-1-2-ar [2020-03-09] 
 
Livsmedelsverket (2019b). Barn och ungdomar 2-17 år. 
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/barn-
och-ungdomar/barn-2-17-ar [2020-03-09] 
 
Livsmedelsverket (2019c). Tallriksmodellen. 
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-
matvanor/tallriksmodellen [2020-04-08] 
 
Livsmedelsverket (2019d). Övervikt och fetma.  
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-
halsa/overvikt-och-fetma/ [2020-03-06] 
 

http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/jocn.13823
https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/halsosamtal-om-levnadsvanor/?fbclid=IwAR35htfuLZy-9wHZH3tfItOMvdTutSk-xFYkjpIJHasG41Ly8CZX3kXCtN4
https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/halsosamtal-om-levnadsvanor/?fbclid=IwAR35htfuLZy-9wHZH3tfItOMvdTutSk-xFYkjpIJHasG41Ly8CZX3kXCtN4
https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/halsosamtal-om-levnadsvanor/?fbclid=IwAR35htfuLZy-9wHZH3tfItOMvdTutSk-xFYkjpIJHasG41Ly8CZX3kXCtN4
http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1186/1471-2296-13-57
http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/jocn.15099
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/barn-och-ungdomar/barn-1-2-ar
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/barn-och-ungdomar/barn-1-2-ar
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/barn-och-ungdomar/barn-2-17-ar
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/barn-och-ungdomar/barn-2-17-ar
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/tallriksmodellen
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/tallriksmodellen
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/overvikt-och-fetma/
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/overvikt-och-fetma/


 18 

Ljungkrona-Falk, L., Brekke, H. & Nyholm, M. (2013). Swedish nurses encounter 
barriers when promoting healthy habits in children. Health Promotion International, 
29(4), ss.730-738. 
Doi: http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1093/heapro/dat023 
 
Manias, E., Braaf, S., Rixon, S., Williams, A., Liew, D. & Blackburn, A. (2019). 
Communicating with patients, families and health professionals about managing 
medications in intensive care: A qualitative observational study. Intensive and Critical 
Care Nursin, 54, ss 15-22. 
Doi:http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1016/j.iccn.2019.05.001 
 
Mårild, S., Olbers, T. & Torgerson, J. (2018). Fetma. Läkemedelsverket. 
https://lakemedelsboken.se/kapitel/nutrition/fetma.html#Kostfaktorer [2020-03-06] 
 
*Powell, S. B., Engelke, M. K. & Neil, J. A. (2017). Seizing the Moment: Experiences 
of School Nurses Caring for Students with Overweight and Obesity. Journal of School 
Nursin, 34(5), ss. 380-389.  
Doi: http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1177/1059840517717318  
 
Regeringkansliet (2015). Föräldrar och barn. Stockholm: Regeringskansliet. 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/familjeratt/foraldrar-och-barn/ [2020-03-
10] 
 
Regeringskansliet (2017). 17 globala mål för hållbar utveckling- Hälsa och 
välbefinnande. Stockholm: Regeringskansliet 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-
2030/halsa-och-valbefinnande/  [2020-04-01] 
 
Sandman, L. & Kjellström, S. (2018). Etikboken: Etik för vårdande yrken. 2. uppl., 
Lund: Studentlitteratur.  
 
SFS 2018:1197. Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Stockholm: 
Arbetsmarknadsdepartementet. 
 
*Sjunnestrand, M., Nordin, K., Eli, K., Nowicka, P. & Ek, A. (2019). Planting a 
seed - child health care nurses’ perceptions of speaking to parents about 
overweight and obesity: a qualitative study within the STOP project. BMC Public 
Health, 19(1), ss. 1-11.  
Doi: http://dx.doi.org/10.1186/s12889-019-7852-4  
 
Socialstyrelsen (2018). Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid 
ohälsosamma levnadsvanor. Stockholm: Socialstyrelsen. 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-6-
24.pdf?fbclid=IwAR2Enehe1JzLLA_EdnbDgPFbA7kvih9d3rmCYXWJZAEwctmKsr
NoGMFRCOM [2020-03-05] 
 

http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1093/heapro/dat023?fbclid=IwAR25xR6DyGA9qgTlj7kAywx1YoC0f5ujdmLsNNhWvZd39PZEL4JALUcT72o
http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1016/j.iccn.2019.05.001
https://lakemedelsboken.se/kapitel/nutrition/fetma.html#Kostfaktorer
http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1177/1059840517717318
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/familjeratt/foraldrar-och-barn/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/halsa-och-valbefinnande/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/halsa-och-valbefinnande/
http://dx.doi.org/10.1186/s12889-019-7852-4
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-6-24.pdf?fbclid=IwAR2Enehe1JzLLA_EdnbDgPFbA7kvih9d3rmCYXWJZAEwctmKsrNoGMFRCOM
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-6-24.pdf?fbclid=IwAR2Enehe1JzLLA_EdnbDgPFbA7kvih9d3rmCYXWJZAEwctmKsrNoGMFRCOM
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-6-24.pdf?fbclid=IwAR2Enehe1JzLLA_EdnbDgPFbA7kvih9d3rmCYXWJZAEwctmKsrNoGMFRCOM
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-6-24.pdf?fbclid=IwAR2Enehe1JzLLA_EdnbDgPFbA7kvih9d3rmCYXWJZAEwctmKsrNoGMFRCOM


 19 

*Steele, R. G., Wu, Y. P., Jensen, C. D., Pankey, S., Davis, A. M. & Aylward, B. S. 
(2011). School Nurses’ Perceived Barriers to Discussing Weight With Children and 
Their Families: A Qualitative Approach. Journal of School Health, 81(3), ss. 128- 137 
Doi: http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/j.1746-1561.2010.00571.x  
 
Svensk sjuksköterskeförening (2017a). Kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-
svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-
publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 
[2020-03-06]  
 
Svensk sjuksköterskeförening (2017b). Svensk sjuksköterskeförenings strategi – jämlik 
vård och hälsa. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-
svensk-sjukskoterskeforening/etik-
publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_jamlik_vard_och_halsa.pdf?fbclid=IwAR3
bkIdxje2vakF72PFgDXcekTVlab-GUUYGHtCtL9BaIpO2k7a5AnI2M2I [2020-05-04] 
 
Thorén, A. (2017). Fetma hos barn. Internetmedicin. 
https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5155 [2020-04-03]  
 
*Thorstensson, S., Blomgren, C., Sundler A. & Larsson, M. (2017). To break the weight 
gain-A qualitative study on the experience of school nurses working with overweight 
children in elementary school. Journal of School Nursing, 27(1-2), ss. 251-258. 
Doi: http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/jocn.13924  
 
Vårdgivarguiden (2019). Barnavårdscentral, BVC. 
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/overvikt-och-
fetma/aktorer-i-hpo/bvc/?fbclid=IwAR1SyUlE8Zay8H-rlTfvyZslUUQ-uQpqgcDFWt-
qfSgW1ZLbqjY7Df27dbo [2020-05-04] 
 
Westergren, A. (2014). Nutrition och ätande. I Edberg, A-K & Wijk, H. (red.) 
omvårdnadens grunder – hälsa och ohälsa. 2. uppl., Lund: Studentlitteratur, ss. 265-
299. 
 
World Health Organization (2016). Report of the commission on - Ending childhood 
obesity. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204176/9789241510066_eng.pdf?sequ
ence=1 [2020-03-30] 
 
World Health Organization (2019). Guidelines on physical activity, sedentary behavior 
and sleep – for children under 5 years of age. 
https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-
to-sit-less-and-play-more [2020-03-09] 
 

http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/j.1746-1561.2010.00571.x
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_jamlik_vard_och_halsa.pdf?fbclid=IwAR3bkIdxje2vakF72PFgDXcekTVlab-GUUYGHtCtL9BaIpO2k7a5AnI2M2I
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_jamlik_vard_och_halsa.pdf?fbclid=IwAR3bkIdxje2vakF72PFgDXcekTVlab-GUUYGHtCtL9BaIpO2k7a5AnI2M2I
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_jamlik_vard_och_halsa.pdf?fbclid=IwAR3bkIdxje2vakF72PFgDXcekTVlab-GUUYGHtCtL9BaIpO2k7a5AnI2M2I
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_jamlik_vard_och_halsa.pdf?fbclid=IwAR3bkIdxje2vakF72PFgDXcekTVlab-GUUYGHtCtL9BaIpO2k7a5AnI2M2I
https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5155
http://dx.doi.org.lib.costello.pub.hb.se/10.1111/jocn.13924
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/overvikt-och-fetma/aktorer-i-hpo/bvc/?fbclid=IwAR1SyUlE8Zay8H-rlTfvyZslUUQ-uQpqgcDFWt-qfSgW1ZLbqjY7Df27dbo
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/overvikt-och-fetma/aktorer-i-hpo/bvc/?fbclid=IwAR1SyUlE8Zay8H-rlTfvyZslUUQ-uQpqgcDFWt-qfSgW1ZLbqjY7Df27dbo
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/overvikt-och-fetma/aktorer-i-hpo/bvc/?fbclid=IwAR1SyUlE8Zay8H-rlTfvyZslUUQ-uQpqgcDFWt-qfSgW1ZLbqjY7Df27dbo
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204176/9789241510066_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204176/9789241510066_eng.pdf?sequence=1
https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more
https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more


 20 

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I Friberg, F. (red.) Dags för uppsats- 
Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 3. uppl., Lund: Studentlitteratur, ss. 
59-82.  
 



 21 

Bilaga I: Sökhistorik  
Databas Filtrering Sökord Antal 

träffar 
Valda 
artiklar 

Datum  

Cinahl Peer 
reviewed,  
År: 2010–
2020. 

Nurs* 
AND 
experience  
AND kids 
or child* or 
youth 
AND 
obesity  

74  2020-03-13 

Cinahl Peer 
reviewed,  
År: 2010–
2020. 

Nurs* 
AND 
experience 
or 
perceptions 
or attitudes 
or views  
AND kids 
or child* or 
youth  
AND 
obesity 

188  2020-03-16 

Cinahl Peer 
reviewed,  
År: 2010–
2020,  
Språk: 
Engelska 

Nurs* 
AND 
experience 
or 
perceptions 
or attitudes 
or views  
AND kids 
or child* or 
youth  
AND 
obesity 

178  2020-03-16 

Cinahl Peer 
reviewed,  
År: 2010–
2020,  
Språk: 
Engelska 

Nurs* 
AND 
experience 
or 
perceptions 
or attitudes 
or views  
AND kids 
or child* or 
youth  
AND 

53 8 2020-03-16 
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obesity 
AND 
qualitative 
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Bilaga II: Artikelöversikt  

Författare Titel 
 

Årtal  
Tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Dawe, N. & 
Coward, M.  

Exploring the 
role of school 
nurses in the 
prevention and 
management of 
childhood 
obesity. 

 2019 
 
British 
Journal 
of 
School 
Nursing 

Att undersöka 
skolsköterskans 
roll i det 
hälsobefrämjande 
arbetet kring 
fetma hos barn i 
grundskolan.  

En kvalitativ 
studie med 
fokusgrupper som 
hade som mest 12 
skolsköterskor 
som deltagare.  
Det fanns 
inklusions- 
kriterier som 
efterföljdes och 
förfrågan om 
deltagande kom 
via mail. En 
tematisk analys 
genomfördes av 
insamlad data.  

Utformar sig i 
två huvudteman. 
Tema 1 
innefattar: 
”Uppfattningen 
av 
hälsofrämjande 
verksamhet 
inom 
skolsköterskans 
roll”. Tema 2 
innefattar:”Skol-
sköterskors 
svårigheter att 
genomföra 
hälsofrämjande 
åtgärder”. 

Harder, M., 
Andersson, S. 
& Golsäter, 
M.  

Child 
healthcare 
nurses’ 
encounters 
with parents 
whose child is 
overweight.  

 2019 
 
Nordic 
Journal 
of 
Nursing 
Research 

Syftar till att ge 
ökad kunskap 
kring 
sjuksköterskans 
roll i mötet med 
vårdnadshavare 
vars barn har 
övervikt.   

Tio 
barnsköterskor 
vid fem olika 
barnhälsocenter 
deltog via 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Sjuksköterskorna 
fick frågan om 
deltagande via 
telefonsamtal 
efter forskarnas 
inklusions-
kriterier. Sedan 
gjordes en 
innehållsanalys av 
insamlad data, där 
flera kategorier 
utformades. 

De olika 
kategorierna 
som utformades 
innefattar att 
sjuksköterskan 
arbetar mot 
individuell 
anpassning med 
en god dialog 
samt att bygga 
upp en relation 
med familjen.  

Helseth, S., 
Piiser, K.,  
Holmberg 
Fagerlund, 
B., Misvær, 
N. &Glavin, 
K.  
 

Implementing 
guidelines for 
preventing, 
identifying and 
treating 
adolescent 
overweight and 
obesity-School 

 2017 
 
Journal 
of 
Clinical 
Nursing 

Att öka 
förståelsen om 
skolsköterskans 
upplevelse kring 
utmaningar att 
arbeta efter 
nationella 
riktlinjer 

En kvalitativ 
intervjustudie i 
Norge. Ett 
bekvämlighets-
urval 
genomfördes där 
21 sjuksköterskor 
slutligen deltog. 

Resultatet 
grundar sig i tre 
huvudteman: ” 
Ansvarsbördan”, 
”skepsis mot 
riktlinjerna” och 
”det känsliga 
motivet”.  
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nurses’ 
perceptions of 
the challenges 
involved. 

 

angående 
övervikt och 
fetma hos barn.  

Fokusgrupper 
togs fram där 
semistrukturerade 
intervjuer 
utgjorde grunden. 
Sedan gjordes en 
kvalitativ 
innehållsanalys.  

Isma GE., 
Bramhagen 
A-C., 
Ahlstrom G., 
Ãstman M, & 
Dykes A-K. 
 

Swedish Child 
Health Care 
nurses 
conceptions of 
overweight in 
children: a 
qualitative 
study.  

 2012 
 
BMC 
Family 
Practice 

Syftet är att 
uppmärksamma 
föreställningar 
angående 
övervikt och 
fetma hos barn 
hos 
sjuksköterskor 
som arbetar inom 
barnhälsovård. 

Urvalet har skett 
genom de 26 
barnhälsovårds-
centralerna som 
finns i Sverige. 
Det har sedan 
skett ett 
strategiskt urval 
av deltagare. 
Totalt 
intervjuades 18 
barn-
sjuksköterskor 
genom öppna 
intervjuer. Det 
gjordes en analys 
med 
fenomenologisk  
grund.  

Resultatet 
utformades av 
fyra kategorier 
som innefattar, 
samhällets 
definition av 
övervikt, barn-
sjuksköterskans 
egen oro, rädsla 
att ta upp ämnet 
med familjen 
och livsstilens 
påverkan.  

Powell, S. B., 
Engelke, M. 
K. & Neil, J. 
A.  

Seizing the 
Moment: 
Experiences of 
School Nurses 
Caring for 
Students with 
Overweight 
and Obesity.  

 2017  
 
Journal 
of 
School 
Nursing 

Att undersöka 
skolsköterskors 
erfarenheter, som 
involverar arbete 
med överviktiga 
elever.  

En kvalitativ 
studie med öppna 
intervjuer. Tio 
sjuksköterskor 
från landsbygden 
i North Carolina 
intervjuades 
genom ett fysiskt 
möte. Materialet 
analyserades med 
hjälp av en 
innehållsanalys.  

Resultatet utgår 
från tre 
huvudteman:      
” Hoppande 
hinder”, ”Fånga 
ögonblicket” 
och ”Moralisk 
nöd”.  

Sjunnestrand, 
M., Nordin, 
K., Eli, K., 
Nowicka, P. 
& Ek, A. 
 

Planting a seed 
– child health 
care nurses’ 
perceptions of 
speaking to 
parents about 
overweight and 
obesity: a 
qualitative 

 2019 
 
BMC 
Public 
Health 

Att undersöka 
barnhälsovård-
sjuksköterskors 
upplevelse och 
roll kring att 
samtala med 
vårdnadshavare 
om barns övervikt 
eller fetma.  

Barnhälsovårds-
sjuksköterskor i 
Stockholms län 
fick förfrågan via 
mail om att delta i 
studien. Det 
genomfördes 17 
semistrukturerade 
kvalitativa 

Genom analys 
av resultatet 
kunde två 
huvudteman 
urskiljas: 
”Förhållandet 
mellan 
sjuksköterskan 
och föräldrar” 
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study within 
the STOP 
project.  

intervjuer, där 
flertalet 
intervjuades via 
telefon. 
Intervjufrågorna 
baserades på 
upplevelser av att 
samtala med 
vårdnadshavare 
om barnets 
övervikt. 

och ”fel i 
systemet”.  

Steele, R. G., 
Wu, Y. P., 
Jensen, C. D., 
Pankey, S., 
Davis, A. M., 
& Aylward, 
B. S. 
 

School Nurses’ 
Perceived 
Barriers to 
Discussing 
Weight With 
Children and 
Their Families: 
A Qualitative 
Approach  

 2011 
 
Journal 
of 
School 
Health 

Studiens syfte är 
att fördjupa sig i 
skolsköterskors 
upplevelser av 
olika hinder i 
samband med 
vikt- och 
hälsofrågor med 
barn och dess 
vårdnadshavare.  

En kvalitativ 
studie som 
baseras på 
fokusgrupper där 
22 skolsköterskor 
från tre olika 
distrikt i 
Midwestern USA  
deltog. Analysen 
gjordes med hjälp 
av ett 
kodningssystem.  

Resultatet 
grundar sig i 
flera olika 
utmaningar för 
skolsköterskan. 
Dessa innefattar 
exempelvis 
resursbegränsni
ng, familjens 
motivation, 
samhällets 
värderingar, 
sjuksköterskans 
egen hälsa och 
rädslan för att ta 
upp ämnet. 

Thorstensson, 
S., Blomgren, 
C., Sundler 
A. & Larsson, 
M. 

To break the 
weight gain-A 
qualitative 
study on the 
experience of 
school nurses 
working with 
overweight 
children in 
elementary 
school. 

2017 
 
Journal 
of 
clinical 
Nursing  

Att redogöra 
skolsköterskors 
upplevelse av att 
jobba med 
överviktiga barn.  

En kvalitativ 
studie där ett 
urval gjordes där 
sedan sex 
skolsköterskor 
deltog. 
Deltagarna var 
från tre olika 
kommuner i 
västra Sverige. 
Intervjuerna var 
semistrukturerade 
och individuellt 
anpassade. 
Analysen gjordes 
genom en 
fenomenologisk 
metod där det 
sedan kunde 
urskiljas mönster 

Resultatet visar 
på fem olika 
beståndsdelar 
som innefattar 
identifiering av 
överviktiga 
barn, stöttning 
av barnets hälsa 
och 
välbefinnande i 
skolmiljö, 
samarbete med 
vårdnadshavare, 
medverka i 
kommunikation 
med familjen 
och att arbeta 
preventivt för att 
förhindra 
viktuppgång.  
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