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Sammanfattning
Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem. Barnhälsovården har en 
betydelsefull roll när det gäller att förebygga, identifiera, vägleda och följa upp övervikt och 
fetma hos barn mellan 0–6 år. Därför är det angeläget att belysa BHV-sjuksköterskans 
erfarenheter av att möta familjer där barnet har övervikt eller fetma. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva BHV-sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta 
med familjer där barnet har övervikt eller fetma.
Metod: Studien har utgått från en kvalitativ metod med en induktiv ansats i form av 
individuella intervjuer. Intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: I studien framkom att BHV-sjuksköterskorna hade erfarenhet av att övervikt och 
fetma hos barn är ett känsligt ämne. Just hur bemötandet ska ske ansågs vara det svåraste. 
BHV-sjuksköterskorna ville i sitt arbete med familjer där barnet har övervikt eller fetma 
stärka familjen och föräldrarna i sin föräldraroll på lika villkor, vara en vägledare och ge 
förslag till enkla förändringar. Tydliga rutiner och verktyg underlättade i arbetet med övervikt 
hos barn.
Slutsats: Övervikt och fetma hos barn är ett känsligt och utmanande ämne. Tydliga rutiner 
och verktyg samt en god samverkan med övriga instanser är avgörande faktorer för att nå 
framgång med problematiken. BHV-sjuksköterskan förhållningssätt är också en avgörande 
faktor då ett hälsofrämjande förhållningssätt kan öka föräldrarnas medvetenhet och 
motivation till förändring och stärka deras empowerment. När föräldrarna och barnets 
omgivning förstår problematiken kan barnet få bästa möjliga omvårdnad och övervikten kan 
hejdas.

Nyckelord: Barnhälsovård, BHV-sjuksköterska, fetma, intervju, kvalitativ metod, övervikt
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Abstract
Background: Overweight and obesity are a growing public health problem. Child health care 
has a significant role to play in preventing, identifying, guiding and following up obesity and 
obesity in children between 0-6 years. Therefore, it is important to highlight CHC nurse's 
experience of meeting families where the child has overweight or obesity.
Purpose: The aim of the study was to describe CHC nurse's experience of working with 
families where the child has overweight or obesity.
Methodology: The study is based on a qualitative method with an inductive approach in the 
form of ten individual interviews. The interviews were analyzed using a qualitative content 
analysis.
Results: The result showed that CHC nurses had experience that overweight and obesity in 
children is a sensitive subject. How to meet the family was the most challenging. CHC nurses 
wanted to work with families in which the child has overweight or obesity, to strengthen the 
family and the parents in their roll, to be a guide and to make suggestions for simple changes. 
Clear routines and tools facilitated in the work of overweight in children.
Conclusion:
Overweight and obesity in children is a sensitive and challenging subject. Clear routines and 
tools, as well as good collaboration with other instances, are crucial factors in achieving 
success with the problematic issues. The approach of the CHC nurse is also a key factor as a 
health promotion approach can increase parents' awareness and motivation to change and 
strengthen their empowerment. When the parents and the child's environment understand the 
problem, the child can get the best possible care and the overweight and obesity can be 
halted.

Keywords: Child health care, CHC nurse, interviews, obesity, overweight, qualitative design
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Introduktion
Övervikt och fetma hos barn har ökat stadigt de senaste 20 åren, både i Sverige och ur ett 

globalt perspektiv. Hälso- och sjukvårdens verktyg för att bemöta detta växande 

folkhälsoproblem har dessvärre inte utvecklats i samma takt (Bramhagen & Carlsson, 2014). 

Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja alla barns hälsa och utveckling, förebygga 

ohälsa samt tidigt identifiera och initiera åtgärder när det finns problem med barns hälsa,

utveckling eller uppväxtmiljö. Barnhälsovården i Sverige är avgiftsfri och når så gott som alla 

barn mellan 0–6 år (Socialstyrelsen, 2014), vilket gör att sjuksköterskan inom 

barnhälsovården (BHV-sjuksköterskan) har en nyckelroll både när det gäller att förebygga, 

identifiera, vägleda och följa upp övervikt och fetma. Trots detta visar en studie av Brink-

Melis, Jansen och Gerver (2015) att det finns ett gap mellan BHV-sjuksköterskans 

medvetenhet om problematiken kring övervikt och om de aktivt väljer att arbeta med familjen 

kring ämnet. 

Övervikt och fetma hos barn kan vara ett mycket känsligt ämne och Toftemo, Glavin och 

Lagerløv (2013) visar i sin studie att föräldrar ofta känner sig utpekade och ifrågasatta i sin 

föräldraroll när BHV-sjuksköterskan tar upp övervikt och levnadsvanor. Många föräldrar vill 

inte heller att barnet ska vara med när man samtalar om övervikt och levnadsvanor. Detta på 

grund av rädsla för psykisk ohälsa och framtida ätstörning. Svårigheter i mötet mellan BHV-

sjuksköterskan och familjen framkommer även i två olika studier av Isma, Bramhagen, 

Ahlström, Östman och Dykes (2012; 2013). I studierna framkommer det att BHV-

sjuksköterskorna upplever att föräldrar inte tar problematiken med övervikt på allvar förrän 

barnet börjar närma sig skolåldern och inte längre tillhör barnhälsovården. Tidigare forskning 

visar att många BHV-sjuksköterskor upplever svårigheter med att arbeta med familjer där 

barnet har övervikt eller fetma och att det behövs mer kunskaper inom ämnet. Ytterligare 

studier om BHV-sjuksköterskans erfarenheter i samband med övervikt kan därför bidra till 

ökade kunskaper och användas för att utveckla stödet till BHV-sjuksköterskor och därmed 

bidra till en bättre omvårdnad av överviktiga barn och deras familj.
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Bakgrund
Enligt WHO (2017) beräknades 41 miljoner barn under 5 år vara överviktiga eller lida av 

fetma. Hälften av dessa är boende i Asien. Tidigare har övervikt och fetma bland barn 

framförallt varit ett problem i höginkomstländer, men nu ser man även en uppgång i medel-

och låginkomstländer. I Afrika till exempel, där fattigdom på många ställen är utbredd, ses en 

fördubbling av överviktiga barn, från 5,4 miljoner år 1990 till 10,6 miljoner år 2014. 

Hallström och Lindberg (2015) skriver att andelen barn med övervikt i Sverige är 20–25

procent och 3–5 procent lider av fetma. Ett barn som har fetma i förskole- och skolåldern har 

oftast kvar sin fetma även i vuxen ålder, med hög risk för allvarliga följdsjukdomar.

Barnhälsovårdens hälsofrämjande arbete
Enligt Magnusson, Blennow, Hagelin och Sundelin (2016) är barnhälsovårdens kärnuppdrag

att främja alla barns hälsa och en allsidig utveckling. Det hälsofrämjande arbetet ska leda till 

att barn och föräldrar får ökad kunskap och kontroll över olika positiva och negativa 

hälsofaktorer. Sjuksköterskan som arbetar inom barnhälsovården ska ha en 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska eller mot hälso- och 

sjukvård för barn och ungdomar. I den här studien kommer specialistsjuksköterskor som 

arbetar inom barnhälsovården benämnas som BHV-sjuksköterska.

I Rikshandboken (2014) beskrivs att goda levnadsvanor etableras redan tidigt i livet och 

barnets föräldrar har stort inflytande på barnets mat- och rörelsevanor. Barnhälsovården har 

en viktig uppgift i att samspela med familjen och främja utvecklingen av goda och 

hälsosamma levnadsvanor redan tidigt i barnets liv. I hälsosamtalen informeras familjen om 

betydelsen av goda levnadsvanor utan att BHV-sjuksköterskan lägger några egna personliga

värderingar i samtalet. Bramhagen och Carlsson (2013) menar att kontakten mellan familjen 

och BHV-sjuksköterskan inom barnhälsovården ska präglas av samarbete, ömsesidig respekt 

och lika värde.

Med ett hälsofrämjande förhållningssätt menas att individens egna resurser identifieras, stärks 

och tas hänsyn till för att främja hälsa men även för att förebygga och hantera sjukdom. 

Genom dialog, delaktighet och ett jämlikt möte med individen ökar individens tro på den 

egna förmågan. Individen respekteras och får stöd att fatta självständiga beslut utifrån sina 

egna värderingar och mål i livet (Socialstyrelsen, 2014).
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Kulturell kompetens inom barnhälsovården
Ungefär 20 procent av alla barn under 18 år i Sverige hade år 2013 en utländsk bakgrund, 

vilket är drygt 380 000 barn. Från år 2000 har andelen barn med utländsk bakgrund ökat med 

cirka 6 procent (SCB, 2013). Barnen med utländsk bakgrund kommer från en variation av 

kulturer och nationaliteter. En viktig del i en BHV-sjuksköterskas arbete är därför att 

interagera med familjer med utländskt ursprung (Berlin, Johansson & Törnkvist, 2006).

Kersey-Matusiak (2015) menar att kulturkompetens ska ses som det förhållningssätt där de 

färdigheter och den kunskap som behövs för att ge vård av kvalité till människor med olika 

kulturbakgrunder praktiseras. En kulturkompetent BHV-sjuksköterska är öppen för 

reflektioner runt egna värderingar, åsikter och fördomar och kan även acceptera att det finns 

skillnader mellan de själva och den familjen de möter. BHV-sjuksköterskan försöker då tänka 

förbi de skillnader som finns för att istället uppnå en starkare relation med familjen. Vidare 

anses att det är till fördel om BHV-sjuksköterskan känner till familjens historia, var de 

kommer ifrån, deras kulturella bakgrund, kontext samt situation för att kunna se helheten runt 

familjen och se situationen utifrån familjens egna perspektiv. I en studie av Edvardsson, 

Edvardsson och Hörnsten (2009) framkom det att BHV-sjuksköterskorna upplevde klyftor 

mellan primärvårdens syn på övervikt och andra kulturers syn på problematiken. Detta gjorde 

mötet och identifieringen av övervikt svårt. Kersey-Matusiak (2015) menar vidare att en 

kulturkompetent BHV-sjuksköterska därför behöver använda ovan nämnda färdigheter för att 

ge familjen det bemötandet och den vård som stämmer överens med familjens 

kulturvärderingar om övervikt.

Tillväxt och BMI
Redan under 1970-talet infördes vikt- och längdkurvor inom barnhälsovården. Att följa 

barnets tillväxt genom längd, vikt och huvudomfång är viktiga sekundärpreventiva uppgifter. 

Med hjälp av dessa mått är det möjligt för BHV-sjuksköterskan att följa barnets hälsotillstånd 

(Magnusson et al., 2016).

Övervikt och fetma definieras vanligtvis utifrån Body mass index, BMI, som beräknas som 

vikten i kilo dividerad med längden i meter i kvadrat. Denna beräkning används både för barn 

och vuxna men det går inte att använda samma BMI-gränser. Vid uträkning av barnets BMI 

måste det tas hänsyn till både ålder samt kön och värdet blir då ett så kallat iso-BMI 25 för 

övervikt och iso-BMI 30 för fetma. Dessa värden är baserade på en internationell standard, se 

Tabell 1. I det praktiska arbetet inom barnhälsovården är iso-BMI både det enklaste, 
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snabbaste och bästa måttet för att identifiera övervikt och fetma (Magnusson et al., 2016). 

Karlberg, Luo och Albertsson-Wikland (2001) menar att det är betydelsefullt att iso-BMI-

kurvan används som komplement till den traditionella längd- och viktkurvan då avvikelser i 

tillväxt visar sig lättare genom iso-BMI. 

Tabell 1: Iso-BMI för övervikt och fetma hos barn. 

Barnets ålder i år
Iso-BMI 25 Iso-BMI 30

Pojkar Flickor Pojkar Flickor

3 17,89 17,56 19,57 19,36

4 17,55 17,28 19,29 19,15

5 17,42 17,15 19,30 19,17

6 17,55 17,34 19,78 19,65

Det lilla spädbarnet har ofta stora fettreserver under de första levnadsmånaderna. Vid ungefär 

9 månaders ålder börjar barnets längdtillväxt styras av tillväxthormonet Growth Hormone 

(GH) och processen mot en slankare kropp bör då starta. Normalt sett har barn som lägst BMI 

i 5–8 års ålder. Det blir dock allt vanligare att barn inte längre blir slankare efter 

spädbarnstiden och redan vid 2,5-årsbesöket inom barnhälsovården har många barn påbörjat 

en viktökning som senare leder till fetma i 4–6 års ålder. Därför är det viktigt att alltid mäta 

både längd och vikt samt beräkna BMI för att kunna uppmärksamma de tidigaste tecknen på 

en begynnande övervikt. Barnets vikt ska aldrig bedömas separat utan alltid i förhållande till 

barnets längd (Hallström & Lindberg, 2015). Magnusson et al. (2016) påtalar också vikten av 

att följa barnets trendutveckling i tillväxten då enstaka höga BMI-värden inte är en bra grund 

för diagnostisering av övervikt. 

Orsaker till övervikt och fetma
Tidigare forskning har visat på ett flertal olika faktorer som kan påverka små barns risker för 

att utveckla övervikt. Till exempel i en studie av Lindkvist, Ivarsson, Silfverdal och Eurenius 

(2015) har det visat sig att det finns ett samband mellan små barns viktutveckling och 

föräldrarnas BMI. Har båda föräldrarna ett högt BMI finns en ökad risk att även barnet

kommer att utveckla övervikt eller fetma. I samma studie påvisade författarna också ett

samband mellan låg utbildning och/eller arbetslöshet hos föräldrarna och övervikt hos barnen.

Liknande resultat har också påvisats av Ruiz et al. (2016) som har undersökt sambandet 

mellan barns övervikt och låg utbildning hos mödrar i elva olika länder i Europa, däribland 
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även Sverige. Resultatet i studien visar att barn som lever i familjer där modern har låg 

utbildning löper en ökad risk för att utveckla övervikt. I Rikshandboken (2014) beskrivs även

att genetiska faktorer har en stor betydelse när det gäller barnets risk för att utveckla övervikt 

och fetma. Barnet kan vara mer eller mindre känsligt för att gå upp i vikt och faktorer som 

mättnadskänsla, kroppsform, aptit och ämnesomsättning påverkas av våra gener. Det finns 

också en stark ärftlighet när det gäller barnets benägenhet att utveckla konsekvenser till följd 

av sin övervikt och fetma.

Konsekvenser av övervikt och fetma
Övervikt och fetma kan leda både till fysisk och psykisk ohälsa. Barn som kommit upp i

skolåldern upplever ofta dåligt självförtroende och skattar sin livskvalitet som låg. Många 

barn med övervikt och fetma utsätts också för mobbing och kränkningar (Magnusson et al.,

2016). I en studie av Esposito et al. (2014) framkommer det att överviktiga barn i den lägre 

skolåldern har signifikant högre upplevelse av ångest och depression än jämnåriga och 

normalviktiga barn. Magnusson et al. (2016) menar även att övervikt och fetma kan få 

långvariga och medicinska konsekvenser med risk att utveckla diabetes, hjärt- och 

kärlsjukdom, artros samt vissa cancersjukdomar. Taylor, Williams, Dawson, Haszard och

Brown (2014) beskriver i sin studie att få föräldrar till överviktiga barn ser riskerna med 

tillståndet. Endast ett fåtal föräldrar ansåg själva att barnet var överviktigt. I studien 

framkommer det också att föräldrarna sällan oroade sig för barnets hälsa förrän det uppkom 

fysiska eller psykiska symtom. Föräldrar till flickor verkade vara mer motiverade att ändra 

levnadsvanor än föräldrar till pojkar. 

BHV-sjuksköterskans arbete vid övervikt och fetma hos barn
I dagsläget finns ingen rekommenderad behandling för barn med övervikt och fetma. Varken 

läkemedel eller kirurgi bör användas på barn på grund av bristande kunskapsunderlag. Det 

som krävs är en kombination av kost, motion och samtalsbehandling. Det har också 

framkommit att behandlingstiden bör vara lång (Bramhagen & Carlsson, 2014). 

Motiverande samtal, MI, är en metod som vuxit fram inom primärvården för att motivera till 

förändrade levnadsvanor. Samtalsmetoden är en personcentrerad metodik, vilket innebär att 

samtalet utgår från patientens synpunkter, tankar och värderingar. Samtalet ska vara 

samarbetsinriktat och inriktat på att framkalla patientens egen motivation (Bökberg, 2013). 

Begreppet MI har fått en större betydelse efter att Socialstyrelsen publicerade de Nationella 
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riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder år 2011. I riktlinjerna beskrivs tre olika 

nivåer av samtal. Dessa är enkla råd, rådgivande samtal eller kvalificerat rådgivande samtal. 

Vid övervikt och fetma rekommenderar Socialstyrelsen det kvalificerade rådgivande samtalet 

som har visat sig ha bäst effekt. Dawson et al. (2014) har undersökt betydelsen av MI vid 

viktsamtal med föräldrar till överviktiga barn. Det framkommer i studien att ett enda samtal 

ökade föräldrarnas medvetenhet om barnets övervikt och därigenom också motivationen till 

att ändra ohälsosamma levnadsvanor.

Magnusson et al. (2016) beskriver att det kräver eftertanke att samtala med familjen om 

hälsosamma levnadsvanor. Utgångspunkten måste vara att man samtalar om levnadsvanor för 

barnets och familjens skull. BHV-sjuksköterskan bör undvika att argumentera och övertala 

familjen att göra förändringar. Familjen erbjuds information och vägledning om hälsosamma 

mat- och rörelsevanor och vid behov av en förändring är det klokt att börja med en eller två 

förändringar som familjen tycker känns enklast och viktigast. 

Grunda sunda vanor är ett pedagogiskt bildmaterial som BHV-sjuksköterskan kan använda i 

sitt samtal om levnadsvanor tillsammans med familjen. Materialet syftar till att främja och 

öka barnets delaktighet i hälsosamtalet kring levnadsvanor. Detta ger BHV-sjuksköterskan en 

möjlighet att ta del av barnets perspektiv. Att främja barnets delaktighet är i enlighet med 

Barnkonventionens artikel tre och tolv, som belyser barnperspektivet och barnets rätt att 

uttrycka sina åsikter och få dessa beaktade. Bildmaterialet Grunda sunda vanor tar upp frågor 

kring matvanor, rörelsevanor, tandhälsa, sömn och skärmtid och kan användas från 2,5 års 

ålder. När det gäller mat så har många föräldrar svårt att uppskatta hur mycket mat som är 

lagom för barn i olika åldrar. I bildmaterialet används den så kallade handmodellen som ett 

bra hjälpmedel. Denna modell är en variant på den klassiska tallriksmodellen. Barnets tallrik 

delas in i tre lika stora delar där varje tredjedel motsvarar barnets hand, exempelvis en hand 

med kött-fisk-ägg, en hand med ris, potatis-pasta och en hand med grönsaker-frukt 

(Rikshandboken, 2016).

6



Teoretisk referensram

Empowerment
Empowerment är ett centralt begrepp i det hälsofrämjande arbetet. Begreppet brukar 

översättas som egenmakt och används allt oftare inom vården vilket har gjort att det har getts 

ett positivt värde. För att åstadkomma empowerment ligger fokus på att möjliggöra för 

individen, eller familjen, att utveckla sin egen förmåga att bemästra sin livssituation. Denna 

process utgår från individens önskemål, för att kunna öka förmågan och motivationen för att 

på så sätt effektivt kunna ta hand om sin egen hälsa. Begreppet grundar sig i en människosyn 

där människan är kapabel att göra egna ansvarsfulla val (Medin & Alexanderson, 2014). I

mötet med familjen inom barnhälsovården handlar begreppet empowerment om att låta 

föräldrar och barn spela en mer aktiv roll i mötet och BHV-sjuksköterskans uppgift är att vid 

behov vara vägledare, bidra med kunskap, vara stödjande och bistå föräldrarna i att sortera 

egna tankar och funderingar. Det är föräldrarnas egna värderingar och resurser som ska stå i 

centrum. Delaktighet och inflytande är centrala begrepp och BHV-sjuksköterskan ger 

familjen den information som de behöver för att kunna fatta sina egna beslut som främjar 

barnets och familjens hälsa (Rikshandboken, 2016).

Empowerment är således ett viktigt och betydelsefullt förhållningssätt inom barnhälsovården

när det gäller arbetet med familjer där barnet har övervikt eller fetma. Grundtanken är att 

föräldrarna ska stärkas i sin roll och ges möjlighet att påverka familjens egen hälsa och 

livsstil. 

Syfte
Syftet med studien var att beskriva BHV-sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med 

familjer där barnet har övervikt eller fetma.

Metod

Ansats
Studien har utgått från en kvalitativ metod då syftet har varit att beskriva BHV-

sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med familjer där barnet har övervikt eller fetma.

När kvalitativ metod används fångas de intervjuade personernas individuella tankar och 
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livserfarenheter upp. Fokus ligger på att förstå betydelsen av erfarenheterna som berättas. 

Hänsyn tas till känslor, motivering, symboler, empati och deras innebörd för upplevda 

erfarenheter. Även dagliga rutiner och arbetsmiljö är viktiga att ta i beaktande för att förstå 

den individuella personens uppfattningar och subjektiva känslor (Lune & Berg, 2016). Därför 

har kvalitativ metod varit lämplig att använda för denna studie. En induktiv ansats har 

använts, vilket innebär att forskarna med ett öppet förhållningssätt studerat en

forskningsfråga och därefter genomfört en analys som lett fram till slutsats (Polit & Beck, 

2012). 

Urval
När kvalitativ forskning bedrivs vet oftast forskarna redan innan var de kan inhämta 

informationen även om det lämnas öppet att ytterligare källor till datainsamling kan 

uppkomma under processen. Informationsrikedom nås när det bedöms att inte mer 

information inom området behövs, till exempel om det ses ett samband mellan gjorda 

intervjuer eller det klart framkommer att det är så här det ser ut gällande syftet (Polit & Beck, 

2012). Urvalet till denna studie har valts ändamålsenligt. Det vill säga att urvalet har bestått

av BHV-sjuksköterskor som har erfarenhet av att arbeta med familjer där barnet har övervikt 

eller fetma inom barnhälsovården. Utöver det har det inte funnits några kriterier då en bredd 

av erfarenheter ville fångas.

Procedur
Efter att en etisk egengranskning utförts och etikkommitté sydost lämnat ett rådgivande 

yttrande, dnr. EPK 438–2017, skickades ett informationsbrev (bilaga 1) via mail till

sammanlagt åtta verksamhetschefer på vårdcentraler i samtliga kommuner i ett av Sveriges 

södra landsting. När verksamhetschefen gett tillstånd till att intervjuer utfördes på 

arbetsplatsen gavs av samma person även mailadresser till BHV-sjuksköterskor som var 

verksamma på de aktuella vårdcentralerna och dessa fick sedan ett informationsbrev (bilaga 

2) via mail med information om studien och förfrågan om deltagande. De BHV-

sjuksköterskor som var intresserade av att deltaga ombads att ta kontakt med studiens 

ansvariga. Sammanlagt tio BHV-sjuksköterskor från sex olika vårdcentraler hörde av sig och 

ville deltaga i studien. Samtliga var av kvinnligt kön och deras ålder varierade mellan 33–54

år. Samtliga var utbildade distriktssköterskor och hade arbetat inom barnhälsovården i 1,5–17

år. En av BHV-sjuksköterskorna var även utbildad barnsjuksköterska. 
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Datainsamling
För att kunna besvara studiens syfte utfördes semistrukturerade intervjuer. 

Polit och Beck (2012) menar att intervjuer är den vanligaste metoden för att få fram 

kvalitativa data. Det är också det mest effektiva sättet att få fram information om personers 

erfarenheter. Då fås information om hur personerna tänker, känner och tycker. Eftersom 

syftet i sin helhet ville belysas var det av vikt att vissa ämnen inom ramen för syftet täcktes

vid intervjuerna. I semistrukturerade intervjuer uppmanas intervjupersonerna att öppet prata 

om ämnena från intervjuguiden och berätta om sina erfarenheter med egna ord.

En intervjuguide följdes (bilaga 4), men utifrån svaren ändrades denna något under tiden, då

den intervjuade personen utan vetskap besvarat en fråga längre ner på intervjuguiden.

Intervjuerna ägde rum på BHV-sjuksköterskornas arbetsplats eller på annan önskad plats. Vid 

intervjutillfället gavs både muntlig och skriftlig information och en samtyckesblankett (bilaga 

3) skrevs under av deltagaren. Deltagaren tillhandahöll även ett exemplar av underskriven 

samtyckesblankett. Alla intervjuerna spelades in efter samtycke med berörd BHV-

sjuksköterska. En provintervju genomfördes för att kontrollera intervjuguiden och att de svar 

som uppkom svarade till syftet. Denna provintervju kom sedan att inkluderas i studiens 

resultat eftersom den ansågs svara väl till syftet.

Det är viktigt att det finns en plan på hur intervjuerna ska insamlas, genom inspelning eller 

genom anteckningar under intervjuns gång. Det behövs även en plan på hur intervjuerna ska 

förvaras (Polit & Beck, 2012). Planen för denna studie var att båda författarna skulle delta i 

intervjuerna. En intervjuade och båda antecknade. Den som inte intervjuade hade ansvaret för

att ställa följdfrågor som uppkom under intervjuns gång. Intervjuerna varade mellan 20–45

minuter och spelades in på en diktafon och en videokamera, endast för ljudupptagning. Efter 

varje inspelad intervju diskuterade författarna eventuella oklarheter sinsemellan så att 

informanternas erfarenheter tolkades lika. Sedan transkriberades intervjuerna så snart som 

möjligt.

Dataanalys
Innehållsanalysen har utgått från Lune och Bergs (2016) analyssteg. Först transkriberades de 

inspelade intervjuerna till text, vilket innebar att de skrevs ner ordagrant, med eventuella 

extra ljud till exempel hostningar, harklingar eller bakgrundsljud. I nästa steg identifierades 
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alla meningsbärande enheter. Dessa kondenserades sedan för att lättare kunna hantera 

materialet. För att sortera all data ytterligare kodades sedan alla kondenserade 

meningsenheter. Dessa koder omvandlas sedan till underkategorier och kategorier. För att 

göra analysarbetet så smidigt som möjligt har flera olika Word-dokument använts. Exempel 

från analysförfarandet ses i Tabell 2.

Till en början användes en manifest innehållsanalys. Materialet analyserades sedan genom 

latent ansats. Enligt Lune och Berg (2016) innebär manifest att innehållsanalysen är textnära 

och inte lämnar utrymme för egna tolkningar medan latent innebär att analyseringen breddas

till att även innehålla en tolkande förståelse av data för att hitta den underliggande meningen.

Tabell 2. Exempel från dataanalysen. 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori

De vill inte se att barnen är 

överviktiga. De tar det som 

kritik mot dem själva och det är 

ju inte det man vill.

Föräldrar ser inte 

att barnen är 

överviktiga. De 

tar det som kritik.

Känsligt Övervikt och 

fetma hos barn 

är ett känsligt 

ämne

Övervikt och 

fetma - en stor 

utmaning i BHV-

sjuksköterskans 

yrke

Det är ibland svårt med farmor 

och mormor. De kanske passar 

barnet när föräldrarna är iväg. 

Farmor och mormor gör en sak. 

Och så har man suttit här och 

jobbat jättemycket med 

föräldrarna.

Farmor och 

mormor gör en 

sak och 

föräldrarna en 

annan.

Barnets 

nätverk

Hela barnets 

nätverk bör 

involveras

Övervikt och 

fetma - en stor 

utmaning i BHV-

sjuksköterskans 

yrke

Ibland kan det vara lite 

kulturellt det här med hur man 

ska se ut. Det är ofta de vill att 

barnen ska vara stora och rejäla. 

Ibland tycker de att de är små 

och klena fast att de inte alls är 

det enligt kurvorna. Det kan 

vara väldigt klurigt att bemöta.

Ibland kan det 

vara kulturellt hur 

man ska se ut. En 

del vill att barnen 

ska vara stora och 

rejäla. Det kan 

vara klurigt att 

bemöta.

Kulturellt Kulturella 

skillnader är 

utmanande

Övervikt och 

fetma - en stor 

utmaning i BHV-

sjuksköterskans 

yrke
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Etiska överväganden
Studiens etiska överväganden grundar sig på Helsingforsdeklarationen. Den lägger stor vikt 

på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande av information. 

Verksamhetschefer och intervjupersoner gav sitt skriftliga samtycke innan intervjuerna 

påbörjades. Intervjupersonerna har fått både skriftlig och muntlig information om studiens 

syfte och tillvägagångssätt. Deltagandet var helt frivilligt och intervjupersonerna hade när 

som helst rätt att avbryta sitt deltagande. Risken fanns att ämnet skulle kunna upplevas 

känsligt för informanterna och påminna om situationer som varit svåra att hantera. 

Författarna ansåg sig beredda att i händelse av sådan situation genast avbryta intervjun men

ansåg ändå att risken för negativa upplevelser var väldigt liten. Studien har genomgått en 

etisk egengranskning samt en etisk granskning av Etikkommitté Sydost, dnr. EPK 438–2017,

som gett ett rådgivande yttrande. Inga synpunkter fanns på studiens ämne, syfte eller metod. 

Studiens resultat presenteras på ett sådant sätt att ingen deltagare kan bli igenkänd. Allt 

material från studien förvaras på säker plats och kommer att förstöras efter att studien har 

godkänts. Alla deltagare kommer erbjudas att ta del av studien efter att arbetet slutförts.

Resultat
Analysen av all insamlad data från de individuella intervjuerna med tio stycken BHV-

sjuksköterskor om deras erfarenheter att arbeta med familjer där barnet har övervikt eller 

fetma resulterade i elva underkategorier och fyra huvudkategorier. Ett övergripande tema 

framkom – Att vara strukturerad i sitt arbete men ändå våga ta striden för barnets hälsa.

Samtliga huvudkategorier och underkategorier presenteras i Tabell 3.
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Tabell 3. En presentation av huvudkategorier, underkategorier och tema som beskriver BHV-sjuksköterskans 

erfarenheter av att arbeta med familjer där barnet har övervikt eller fetma.

Underkategori Huvudkategori Tema

Övervikt och fetma hos barn är ett 

känsligt ämne

Okunskap hos föräldrar innebär en 

större utmaning

Hela barnets nätverk bör involveras

Kulturella skillnader är utmanande

Övervikt och fetma - en stor 

utmaning i BHV-sjuksköterskans 

yrke

Att vara strukturerad i 

sitt arbete med ändå 

våga ta striden för 

barnets hälsa

Standardiserade viktkurvor,

informationsmaterial och MI stödjer 

samtalet

En regelbunden kontakt och 

uppföljning är betydelsefullt

Verktyg och rutiner ger goda 

förutsättningar

En lång relation underlättar

Erfarenhet stärker BHV-sjuksköterskan

Medvetna och motiverade föräldrar ger

bättre förutsättningar

Kommunikation och förståelse har en 

betydande roll för samspelet med 

familjen

Ett samarbete över gränserna ökar 

möjligheterna att lyckas

Överlämnandet till elevhälsan kan 

väcka oro

Teamarbete minskar oron när 

familjen lämnar barnhälsovården

Övervikt och fetma - en stor utmaning i BHV-sjuksköterskans yrke 
Arbetet med övervikt hos barn är en stor utmaning många gånger. Många föräldrar tar det 

personligt när BHV-sjuksköterskan tar upp överviktsproblematiken. En del föräldrar 

förnekade övervikten och många såg den inte alls. Det finns även föräldrar som förstår att det 

finns en problematik men där barnets övriga nätverk inte gör det, till exempel mor -och 

farföräldrar eller andra i barnets omgivning, vilket försvårar arbetet med barnets övervikt. 

BHV-sjuksköterskorna har även berättat om sina erfarenheter då de mött familjer från andra 

kulturer. I vissa kulturer är det ett mått på välfärd att barnen är tjocka. BHV-sjuksköterskorna 

menar att det är en utmaning att möta de här familjerna.

12



Övervikt och fetma hos barn är ett känsligt ämne

BHV-sjuksköterskorna tyckte att det var svårt att ta upp en identifierad övervikt med 

familjerna eftersom det är ett känsligt och laddat ämne. BHV-sjuksköterskorna har många 

gånger erfarit att föräldrarna tar det som kritik att barnet är överviktigt, de tar på sig skulden 

och känner att det är ett angrepp, och det är ju inte det de vill. Ofta har föräldrarna också 

själva en bakomliggande överviktsproblematik.

”Mat är oerhört laddat. För har du ett barn som växer och går upp i vikt, 

så är du en duktig mamma.” (#9)

BHV-sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna många gånger inte anser att man ska tala om 

de här sakerna med små barn. En del föräldrar reagerar starkt när de hör ordet BMI. Ibland 

även av okunskap, menar BHV-sjuksköterskan.

”Jag har varit med om att bli utskälld när jag har visat BMI-kurvan.” 

(#8)

Okunskap hos föräldrar innebär en större utmaning

En del föräldrar verkar inte bry sig om eller vara medvetna om att deras barn är överviktigt. 

De måste själva inse och förstå problematiken för att man ska kunna komma vidare. Är 

föräldrarna inte intresserade så finns det ingenting som BHV-sjuksköterskorna kan göra. 

Ibland har BHV-sjuksköterskorna upplevt att föräldrarna tagit till sig det de sagt, men när det 

är dags för återbesök avbokar de sin tid eller helt enkelt uteblir.

”De föräldrar som är svåra att nå kan liksom slingra sig väldigt länge… 

Barnhälsovården är ju frivillig… Det är en svår bit!” (#4)

Ibland avbokar föräldrarna även sin tid till barnkliniken och då kommer remissen tillbaka. 

Detta kan vara frustrerande för BHV-sjuksköterskorna: 

”Om de inte lyckas där, hur ska jag då lyckas här?” (#4)

Det finns också föräldrar som inte ser, eller inte vill se att deras barn har en övervikt. BHV-

sköterskorna får ofta höra att allt är bra. Då är det svårt att nå fram till föräldrarna.
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”Även om de tydligt väger för mycket enligt våra kurvor så är det svårt 

att överbevisa föräldrarna.” (#10)

Det kan ta lite tid för föräldrarna. Ibland kan de komma tillbaka vid ett återbesök och då har 

det sjunkit in lite mer. Annars upplever BHV-sjuksköterskorna att det blir jobbigare att 

hantera de här familjerna. De får lägga mer kraft på att informera och motivera föräldrarna att 

inse problemet, vilket ofta leder till en frustration hos BHV-sjuksköterskorna. De allra flesta 

gångerna handlar det om bristande kunskaper hos föräldrarna när det inte sker någon 

förändring. Ett återbesök kan då bokas in för att ytterligare informera och försöka få 

föräldrarna att förstå problematiken.

Hela barnets nätverk bör involveras

BHV-sjuksköterskorna har erfarit att det ofta finns en större problematik kring ett barn med 

övervikt, och det tycker de försvårar arbetet kring barnet. Många gånger är föräldrarna också 

överviktiga och inaktiva.

”Ska man hjälpa ett barn med övervikt, så måste man få hela familjen 

med sig.” (#9)

Även separerade föräldrar kunde ofta vara en svårighet i arbetet med det överviktiga barnet, 

speciellt när föräldrarna inte var överens. Föräldrarna skyller ibland problemet på varandra 

och det är därför svårt att nå fram.

”Det kan vara lite klurigt, med separerade föräldrar, man vill ge lite 

extra, liksom vara den snälla föräldern.” (#4)

BHV-sjuksköterskorna anser därför att det var en stor fördel om båda föräldrarna var med vid 

besöket. Finns det någon annan person som barnet ofta umgås med, till exempel mormor eller 

farmor, kan det vara bra om den personen också kan följa med på besöket. Det gäller att alltid 

identifiera vem som finns runt barnet, eftersom problemet inte alltid ligger hos föräldrarna, 

många gånger kan detta vara en utmaning anser BHV-sjuksköterskorna.

14



”Något som är svårt är när föräldrarna är helt med på övervikten, men 

kommer hit och är ledsna för att inte alla andra runt omkring är det.”

(#6)

Kulturella skillnader är utmanande 

Att bemöta familjer från en annan kultur sågs många gånger som en utmaning då utseendet är 

förknippat med familjens mått på välfärd i många länder. Har familjen feta barn betyder det 

att det finns gott om pengar och då är det svårt för BHV-sjuksköterskorna att nå fram med sitt 

budskap. 

” Ibland möter vi barn från andra kulturer och där kan det vara pondus 

att vara stor. Då spelar det ingen roll vad jag säger och vad jag tycker.”

(#5)

BHV-sjuksköterskorna upplevde också att många av de utländska barnen får bestämma mer. 

De får även belöning och mutor i form av godsaker och mat som innehåller mycket socker, 

vilket ses som okunskap hos föräldrarna om vart det dolda sockret finns.

Nyanlända familjer som levt under svåra förhållanden tidigare vill gärna ge sina barn något 

positivt när de kommit till Sverige. Godsaker är billigt och därför en lätt sak att ge och glädja 

barnen med. Detta var svårt att hantera och bemöta menade BHV-sjuksköterskorna.

Verktyg och rutiner ger goda förutsättningar 
BHV-sjuksköterskorna som intervjuades uttryckte en trygghet i de rutiner och verktyg som 

finns inom barnhälsovården. Lättöverskådliga vikt- och längdkurvor gjorde arbetet lättare då 

de tidigt kunde visa dessa kurvor för föräldrarna som fick en annan förståelse för den och för 

eventuella avvikelser. BHV-sjuksköterskorna menade också att om de kan visa hur det 

faktiskt är, på en kurva, så blir de inte personligen utpekade för att ha en åsikt om barnets 

vikt. Bildmaterialet grunda sunda vanor underlättar också BHV-sjuksköterskans arbete då det 

gör det lättare att samtala med barnet och göra det delaktigt. När en övervikt är identifierad 

hos ett barn är det viktigt med en regelbunden kontakt, att familjen får information och 

verktyg att arbeta vidare med. Här förespråkar BHV-sjuksköterskorna enkla förändringar.
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Standardiserade viktkurvor, informationsmaterial och MI stödjer samtalet

BHV-sjuksköterskorna ansåg att längd, vikt och BMI-kurvan var användbara verktyg i 

samtalet med familjen. De menade att de allra flesta föräldrarna är intresserade av att titta på 

kurvan.

”Att man har kurvorna framme, det är bra. Då blir det tydligt liksom, 

svart på vitt… Att det liksom inte är jag personligen som kommer med det 

här, utan att man kan se på kurvorna.” (#7)

BMI-kurvan anses också användbar då BHV-sjuksköterskan på ett objektivt sätt kan visa hur 

de skulle vilja att kurvan ska se ut. Framförallt vid 4-årsbesöket används BMI-kurvan men 

ibland även tidigare, ända ner till 2,5-årsbesöket. Ser BHV-sjuksköterskorna att längd- och 

viktkurvan pekar uppåt redan tidigt så är det en varningsklocka och då väntar de inte till 4-

årsbesöket med att visa BMI-kurvan.

”Vid 4 år mäter vi BMI på alla men man kan också ha hjälp av att räkna 

ut det tidigare. Jag tror att ju tidigare vi börjar, desto lättare blir det att 

prata om det.” (#6)

BHV-sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att visa och samtala om kurvorna redan 

tidigt, alltså vid alla besök under uppväxten. BHV-sjuksköterskorna menade att föräldrarna 

ofta upplevde att då blev det mer naturligt att samtala om vikt och längd. Det var även lättare 

att ta upp om något avvek. BHV-sjuksköterskorna menade att det oftast var lättare att börja 

prata om familjens livsstil efter att ha visat avvikelser på kurvorna.

En del föräldrar blir upprörda när ordet BMI nämns. Då försöker BHV-sjuksköterskorna 

informera och förklara att det inte är som när vuxna räknar BMI.

”Jag kan inte visa BMI-kurvan för alla. Då kommer de inte hit nästa 

gång… Det vill man ju inte… Det är en vågskål.” (#10)

BHV-sjuksköterskorna erfor att barnet inte behöver vara särskilt överviktigt för att hamna 

högt på BMI-kurva. De menade att barnet inte såg överviktigt ut och då blir det lätt att enbart 
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den kliniska blicken används. Då räknar de ibland inte ut BMI under besöket och därmed 

visas inte kurvan för familjen.

”En del barn ser inte överviktiga ut. Oftast räknar jag då ut BMI när barnet 

redan har gått och då får man ju så där… Wow!” (#10)

BHV-sjuksköterskorna har ett bildmaterial som de använder som stöd i besöken, Grunda 

sunda vanor. De ansåg att det var lättare att få med barnet i samtalet när de använder bilderna, 

speciellt de tysta barnen.

”Vi har ett nytt bildmaterial som man visar föräldrarna och barnen, fast 

egentligen pratar man ju i en dialog med barnet. Då märker man ganska 

tydligt… De som aldrig äter frukt vet ju inte ens vad en vattenmelon är. 

Barn är ju ganska ärliga så jag brukar vända mig till barnen och 

föräldrarna sitter liksom mer bredvid.” (#3)

BHV-sjuksköterskorna påtalar att de numera pratar om mat vid alla besök, redan från 

spädbarnsåldern, vilket gör att det blir en naturlig del i besöket. De nämner också 

handflatemodellen som ett underlättande verktyg i arbetet.

”Vi får försöka få med barnen på det här med handen… En handflata 

med mat, alltså grönsaker och frukt, potatis och ris, och det där… Får de 

lite mer delaktiga i hur fördelningen kan vara.” (#6)

BHV-sjuksköterskorna tycker att det underlättar om de pratar om övervikt genom att använda 

sig av ett motiverande samtal, MI. När familjen själva inser problemet och förstår, och själva 

vill göra en förändring. Dock finns det inte alltid tid till det, menar BHV-sjuksköterskorna, 

eftersom MI är en samtalsmetod som kräver att man samtalar strukturerat. Det var inte heller 

alla BHV-sjuksköterskor som hade genomfört utbildning inom MI. 

En regelbunden kontakt och uppföljning är betydelsefullt

Många gånger sker identifieringen av övervikt vid 4-årsbesöket, ibland tidigare, menar BHV-

sjuksköterskorna. Vid en identifierad övervikt följs barnet upp genom återbesök. En del tas 
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tillbaka redan efter tre månader. De har även en broschyr som de lämnar ut vid besöket. En 

regelbunden kontakt är viktigt, menar BHV-sjuksköterskorna.

”Då gör jag en plan med föräldrarna, att de får en läxa eller att de ska 

tänka på något särskilt. Eller skriva matdagbok. Jag försöker träffa de 

regelbundet.” (#9)

BHV-sjuksköterskornas arbete vid övervikt hos ett barn handlar om att informera och utbilda 

föräldrarna. Alla BHV-sjuksköterskor var överens om att det är föräldrarna som bär det 

yttersta ansvaret för att barnet får den hjälp det behöver och att en förändring sker.

”Vi ska ju hitta bekymret och liksom lära föräldrarna att arbeta 

preventivt. Det mesta ligger ju trots allt hos föräldrarna. Vi kan ju inte 

göra allt.” (#8)

Vid identifierad övervikt menade BHV-sjuksköterskorna att det inte behövde vara så 

avancerade förändringar, utan de gav istället förslag på små enkla förändringar, så som att 

sluta med välling, åka mindre vagn, minska mjölkdrickandet och leka utomhus.

”Att verkligen pusha det här med att vara ute. Man behöver inte gå på 

massa aktiviteter och så. Utan det räcker att bara vara ute och leka… 

Barnen har ju liksom det i sig, med rörelse och aktivitet.” (#4)

När kunskapen inte räcker till och BHV-sjuksköterskorna inte anser att de kommer 

någonstans med familjen kopplas ofta BHV-läkaren in. Sedan remitteras barnet som regel till 

barnklinikens överviktsenhet.

”Då skickar vi till barnkliniken. Men vi provar alltid här först.” (#2)

Kommunikation och förståelse har en betydande roll för samspelet med familjen 
Det framkom tydligt i intervjuerna med BHV-sjuksköterskorna att deras arbete handlar om att

stärka familjen och föräldrarna i sin föräldraroll. Vid identifierad övervikt görs detta genom 

samtal, motivation och ett öppet förhållningssätt gentemot familjerna. För att kunna möta

familjerna på deras nivå vid identifierad övervikt ansåg BHV-sjuksköterskorna att det var till 
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fördel om det fanns en lång relation med familjen sedan tidigare. De menade också att det är 

en fördel om föräldrarna förstår problematiken som tas upp på besöket.

En lång relation underlättar

BHV-sjuksköterskan ansåg att det var lättare att bemöta familjen om de haft den från första 

början och på så sätt med tiden erhållit en lång relation med familjen.

”Jag tror att har man en relation där man har ett förtroende och där man 

litar på varandra så är det också lättare att komma med obehagliga 

sanningar. Då är det ju lättare att vara ärlig också.” (#3)

Finns det syskon till det överviktiga barnet blir relationen med familjen oftast starkare

eftersom de då kan ses oftare, vilket underlättar arbetet med familjen, menar BHV-

sjuksköterskorna. Äldre barn och familjer som övertas från till exempel kollegor är svårare att 

bemöta när det gäller övervikt, då det inte finns någon tidigare etablerad relation.

Erfarenhet stärker BHV-sjuksköterskan

BHV-sjuksköterskorna ansåg att det är viktigt att ha ett professionellt och öppet 

förhållningssätt i samtalet med familjen. Det viktigaste är att vara ödmjuk och att inte 

skuldbelägga föräldrarna eller barnet. De menade också att det är av vikt att inte döma och 

ifrågasätta familjerna utan försöka möta de där de befinner sig. BHV-sjuksköterskorna anser 

att det blir lättare att bemöta familjer med överviktiga barn ju mer erfarenhet av 

överviktsproblematiken som fås. Erfarenhet stärker BHV-sjuksköterskan i samtalet.

”Det gäller ändå att man är ödmjuk när man pratar. Jag försöker alltid 

att inte vara så där dömande och tillrättavisande för det blir bara tokigt, 

tänker jag.” (#4)

BHV-sjuksköterskorna kände att det handlade om att stärka föräldrarna i sin föräldraroll men 

att samtidigt göra barnet delaktigt. De vill försöka få familjerna med sig genom att berätta att 

de arbetar för barnets bästa. En regelbunden kontakt ansågs betydelsefull i mötet.
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”Jag tycker att det är viktigt att man har den här regelbundna kontakten 

och att man tar hit de ganska ofta. Då visar man att detta är viktigt och 

att man bryr sig.” (#4)

Det var känsligt för vissa föräldrar att ha barnet med i samtalet om övervikt. Ofta vill de 

hellre prata enskilt med BHV-sjuksköterskan. Hur mycket BHV-sjuksköterskorna bjöd in

barnet i samtalet var olika. Det beror både på ålder och barnets mognad. BHV-

sjuksköterskorna tyckte att det kunde vara obekvämt att ta upp och samtala om övervikten om 

barnet var med men de såg det ändå som en fördel att barnet involverades i samtalet. Det är 

angeläget att barnet görs delaktigt på en nivå som barnet förstår och att det aldrig är barnet 

som skuldbeläggs.

”Vi pratar ju aldrig om utseende, utan mer om kroppen. Att kroppen mår 

olika bra av att man äter olika saker. Så att man försöker få in det på det 

sättet så att barnet förstår.” (#7)

Medvetna och motiverade föräldrar ger bättre förutsättningar

BHV-sjuksköterskorna tycker att det är betydligt enklare att prata med föräldrar som är 

medvetna om överviktsproblematiken. Medvetna föräldrar är ofta mer positiva och 

motiverade till råd om förändring.

”Ibland kommer de självmant och då är det såklart mycket lättare. Då är 

de ju motiverade. Det handlar ju om motivationen. Det är ju liksom a och 

o. Att vilja.” (#5)

En del föräldrar kommer själva och ber om remiss vidare till barnkliniken på grund av 

barnets övervikt, då känner BHV-sjuksköterskorna att det är lättare och att de inte angriper 

familjen eftersom det är familjen själv som önskat hjälpen.

Teamarbete minskar oron när familjen lämnar barnhälsovården 
BHV-sjuksköterskorna berättade om deras erfarenheter av att överlämna ansvaret för ett 

överviktigt barn till barnkliniken men också till elevhälsan. De menade att det var lättare att 
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kunna remittera vidare till barnkliniken men att de inte får den inblick som önskas om vad 

som händer med barnet på barnkliniken. BHV-sjuksköterskorna visste inte riktigt hur de 

skulle gå vidare med barnet när de kom åter till barnhälsovården. Det fanns en oro hos BHV-

sjuksköterskorna när det kom till överlämnandet till elevhälsan då de ansåg att de inte hade

tillräcklig insyn i hur elevhälsan arbetar med överviktiga barn och deras familj. 

Ett samarbete över gränserna ökar möjligheterna att lyckas 

Samarbetet mellan barnhälsovården och barnkliniken fungerar oftast bra. BHV-

sjuksköterskorna ansåg att det var skönt att kunna remittera vidare till specialister när deras 

egna kunskaper inte räckte till eller när det var svårt att nå fram till familjen. Däremot tyckte 

inte BHV-sjuksköterskorna att de fick någon uppföljning av vad som händer inne på 

barnkliniken. Där brast samarbetet något då BHV-sjuksköterskorna hade en önskan om att 

följa barnet även efter remittering.

”Det är svårt att veta vad som sägs där inne, och om föräldrarna är 

ärliga mot oss.” (#6)

Överlämnandet till elevhälsan kan väcka oro

BHV-sjuksköterskorna upplevde att överlämnandet av de överviktiga barnen till elevhälsan

ibland skapade en oro eftersom de upplevde att de hade dålig insyn i hur elevhälsan arbetar 

med den här problematiken. De var oroliga att barnen skulle missas, och inte få den 

regelbundna kontakt som de tidigare kunnat ha inom barnhälsovården.

”Det finns få skolsköterskor just nu och en del missas nog där. Det är 

sorgligt.” (#8)

Det kunde även finnas en känsla av otillräcklighet när det inte skett några stora förändringar 

med övervikten under tiden barnet tillhörde barnhälsovården.
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Diskussion

Metoddiskussion
Syftet med studien var att beskriva BHV-sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med 

familjer där barnet har övervikt eller fetma. Polit och Beck (2012) menar att syftet med 

forskning är att använda den metod som bäst lämpar sig för att svara på en forskningsfråga 

och som har bäst förutsättningar för ett trovärdigt resultat. Författarna ansåg att en kvalitativ 

metod med en induktiv ansats i form av intervjuer lämpade sig bäst för studiens syfte. En

kvantitativ metod inte hade lämpat sig då den metoden söker svar på syftet genom statistik 

enligt Polit och Beck (2012). 

Urvalet till denna studie har valts ändamålsenligt eftersom det ansågs att just BHV-

sjuksköterskor var de enda som kunde belysa detta ämnet på den här nivån. BHV-

sjuksköterskor från sex olika vårdcentraler i fyra olika kommunen deltog i studien. 

Vårdcentralerna var både inom offentlig- och privat sektor. Denna variation kan anses ge ett 

bredare resultat. Urvalets variation beträffande ålder och antal verksamma år inom 

barnhälsovården ökar studiens tillförlitlighet ytterligare. Samtliga informanter var av 

kvinnligt kön. Detta berodde på att inga manliga BHV-sjuksköterskor fanns på de aktuella 

vårdcentralerna. Manliga deltagare som delat med sig av sina personliga erfarenheter kunde 

möjligtvis ha fördjupat resultatet ytterligare. Isma et al. (2013) tar dock upp att inga studier i 

Sverige som jämför män och kvinnors olika erfarenheter inom barnhälsovården har utförts.

Författarna valde att använda sig att en semistrukturerad intervjuguide för att få 

informanterna att prata mer öppet kring ämnet. Intervjuguiden var därför relativt kort. Dock 

menar Lune och Berg (2016) att få frågor inte omedelbart behöver ha något mer längden på 

intervjun att göra. Många frågor resulterar inte per automatik i en lång och innehållsrik 

intervju.

Informanterna fick själva välja i vilken kontext intervjun skulle ske. Nio intervjuer utfördes 

på informanternas respektive arbetsplats och en informant valde istället att intervjun skulle 

genomföras i dennes hem. Polit och Beck (2012) skriver att miljön är viktig för intervjun och 

att det finns många störande moment som kan uppstå kring intervjutillfället, till exempel 

telefoner som ringer eller barn som pockar på uppmärksamhet. Författarna i föreliggande 
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studie upplevde inga sådana störande moment under inspelningarna och ser därför inte heller 

att det var av betydelse att en av intervjuerna utfördes i hemmiljö.

Författarna upplevde att datainsamlingen tog mycket tid i anspråk då intervjuerna 

genomfördes i olika delar av länet. Istället kunde telefonintervjuer valts som metod. 

Kvalitativa telefonintervjuer är enligt Lune och Berg (2016) ett bra val vid specifika frågor, 

till exempel vid semistrukturerad intervju. De menar också att informanten då kan vara mer 

anonym än vid ett personligt möte. Författarna till föreliggande studie anser dock att 

telefonintervjuer kan göra att kroppsspråk och outtalade känslor riskeras att inte 

uppmärksammas. Detta styrks även av Lune och Berg (2016) som hävdar att det visuella är 

en viktig del i kommunikationen mellan forskare och informant. 

Båda författarna deltog vid samtliga tio intervjuer vilket upplevdes som en god rutin då ingen 

av författarna hade någon tidigare erfarenhet av att intervjua. I intervjuskedet kunde ibland

informanterna sväva ut ifrån vad som ansågs relevant från studiens syfte. Alla informanterna 

var dock motiverade och berättade med stor inlevelse om sina olika erfarenheter om att arbeta 

med överviktiga barn och deras familj. Författarna ser därför inte detta som en nackdel då det 

insamlade materialet ändå har svarat väl gentemot studiens syfte och trots att antalet 

intervjuer var relativt få, tio stycken, upplevde författarna en informationsrikedom i 

intervjumaterialet. Polit och Beck (2012) bekräftar att informationsrikedom snabbt kan 

uppnås även vid få intervjuer och att det inte finns några särskilda riktlinjer om urvalets 

storlek vid kvalitativ forskning.

Polit och Beck (2012) menar att det inte finns någon speciell regel inom kvalitativ forskning 

om hur data skall analyseras, men syftet med analysen är att organisera, skapa struktur och 

bringa mening i materialet. Eftersom författarna till föregående studie ville utgå från helheten 

i materialet valdes en kvalitativ innehållsanalys som metod. Denna innehållsanalys utgick 

från Lune och Berg (2016) då deras metod ansågs enkel och tydlig. Samtliga steg i analysen 

har använts och har noga redovisats under metodavsnittet. Det faktum att hela 

analysprocessen genomfördes gemensamt, för att inga viktiga och relevanta detaljer av 

misstag skulle uteslutas, ökar studiens tillförlitlighet. Studiens resultat styrks ytterligare 

genom att varje kategori innehåller direktcitat. Författarna anser att detta ökar läsarens 

förmåga att bedöma studiens överförbarhet. Polit och Beck (2012) poängterar att 

överförbarhet är ett viktigt begrepp inom omvårdnadsforskning. Överförbarhet handlar om i 
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hur stor utsträckning en studies resultat kan överföras till andra situationer och grupper. 

Författarna till föregående studie har noggrant beskrivit urval, datainsamlingsmetod och 

analysmetod vilket anses som viktiga faktorer för att kunna bedöma en studies trovärdighet. 

Liknande resultat har även framkommit i tidigare publicerade studier vilket författarna anser 

ökar överförbarheten till exempelvis elevhälsan där det förebyggande arbetet och ett 

hälsofrämjande förhållningssättet gentemot familjen är lika betydelsefullt som inom 

barnhälsovården. Författarna anser ändå att det är upp till läsaren själv att bedöma om 

studiens resultat är överförbart till andra kontexter. 

Resultatdiskussion
Resultatet visar att det var svårt för BHV-sjuksköterskorna att hantera barnens övervikt 

eftersom många föräldrar inte såg eller ville se att det fanns ett problem. Det kunde dock 

räcka med att ge familjen tid. Till nästkommande besök hade föräldrarna ibland ändrat 

inställning. I en svensk studie gjord av Isma et al. (2012) där det framkommer att föräldrarna 

ofta inte uppmärksammar att deras barn har en övervikt som är ett problem. Ett liknande 

resultat framkom i en studie av Regber et al. (2012) där det beskrivs att föräldrar till 

överviktiga barn oftast anser att barnet har en helt normal viktstatus. Föräldrar som inte är 

medvetna om barnets överviktsproblematik ber inte heller om stöd och hjälp. Isma et al. 

(2012) påtalar att föräldrar som inte vill tala om övervikt eller som väljer att ignorera 

problematiken kan vara både provocerande och frustrerande men för att inte äventyra 

relationen kan det vara bättre att avvakta. Detta bekräftas också i en studie av Regber et al. 

(2013) där informanterna ibland valde att skjuta upp samtalet om övervikt av rädsla för att 

familjen inte skulle komma tillbaka annars. BHV-sjuksköterskorna i föreliggande studie 

påtalade också att barnhälsovården är frivillig och att familjerna närsomhelst kan byta till en 

annan barnhälsovårdsklinik, vilket skulle kännas som ett misslyckande för BHV-

sjuksköterskan. BHV-sjuksköterskorna i föreliggande studie var alla överens om att det är 

föräldrarna som har det yttersta ansvaret för barnens viktutveckling. I en studie av Isma et al. 

(2013) beskriver informanterna att oavsett hur mycket sjuksköterskan informerar föräldrarna 

och hur mycket hon än engagerar sig så beror det ändå på vad föräldrarna väljer att göra med 

informationen de får och hur de hjälper sina barn i förändringen. BHV-sköterskorna i

föreliggande studie ansåg vidare att det var extra svårt att ta upp problematiken om 

föräldrarna också hade en övervikt då det kändes som att hela familjens livsstil blev 

ifrågasatt. Detta kan också ses i en studie av Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) 
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där informanterna uppgav att föräldrarnas egna viktstatus var en betydande faktor i hur BHV-

sjuksköterskan tog upp överviktsproblematiken i samtalet med familjen. De förändrade till 

exempel sitt sätt att tala om ämnet av rädsla för att förolämpa föräldrarna. BHV-

sjuksköterskorna i föreliggande studie påtalade också att det ibland kunde kännas lättare att 

generalisera och prata mer öppet om till exempel goda matvanor och rörelse för att 

föräldrarna inte skulle känna sig utpekade. Detta beskrivs också i en studie av Isma et al. 

(2012). Trots att det är svårt att bemöta och ta upp övervikt och fetma med familjer är det 

betydelsefullt att BHV-sjuksköterskan initierar samtal och åtgärder i ett tidigt skede för att 

övervikten hos barnet inte ska leda vidare till fetma och få större konsekvenser i form av 

fysisk och psykisk ohälsa. BHV-sjuksköterskan bör alltid ha i åtanke att en stärkt 

empowerment hos familjen gör föräldrarna säkrare i sin föräldraroll och gynnar i slutändan 

barnet. En god empowerment ökar motivationen och medvetenheten hos föräldrarna. Det är 

angeläget att samtala och möta familjen på den nivån där de befinner sig. Hela familjen och 

barnet bör göras delaktigt och få en mer aktiv roll i mötet samtidigt som BHV-sjuksköterskan

agerar mer som en vägledare.

I föreliggande studies resultat framkom att en långvarig och tillitsfull relation med familjen 

underlättade samtalet vid en identifierad övervikt. Faktorer som att visa ödmjukhet, att inte 

döma samt att inte skuldbelägga ses som framgångsfaktorer i relationen till familjen. Det 

ansågs enklare att ta upp ämnet och bemöta familjen om de hade haft ansvar för familjen från 

att barnet var nyfött och på så sätt erhållit ett tillitsfullt förhållande. Edvardsson et al. (2009) 

kom fram till att det var lättare att vara rakt på sak när en relation var uppbyggd redan från 

barnets födelse. Om BHV-sjuksköterskorna kände föräldrarna från början var det lättare att 

ingripa vid eventuella avvikelser i tillväxten vid 3–4 års ålder. En slutsats som kan dras är att 

det bör vara en och samma kontakt som möter familjen på barnhälsovården för att en 

tillitsfull relation ska kunna uppstå, vilket vidare leder till att barnet kan få en bättre 

omvårdnad av sin överviktsproblematik. Det skulle alltså kunna vara fördelaktigt om BHV-

sjuksköterskan enbart arbetade inom barnhälsovården och inte hade andra arbetsuppgifter på 

till exempel vårdcentralen för att alltid kunna vara den kontakten vid behov av stöd, genom 

telefon och besök. Alternativt att BHV-sjuksköterskan har omsorg för ett mindre antal barn 

och därmed minskar risken att familjerna möter olika kontakter vid de olika besöken på 

barnhälsovården.
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Ett annat resultat som framkom bland BHV-sjuksköterskorna var vikten av att komma åt hela 

nätverket runt det överviktiga barnet vilket innebär att det kunde vara till exempel mor- och 

farföräldrar eller någon annan närstående som inte insåg överviktproblematiken. Det gjorde 

föräldrarna ledsna, när de själva insåg problematiken men inte fick stöttning från 

omgivningen. I en studie av Eli, Howell, Fisher och Nowicka (2014) sågs samma tendenser. 

Mor- och farföräldrar till överviktiga barn i förskoleåldern har ofta svårt att inse problemet 

och vill inte gärna prata om det så länge barnet är litet. De beskrev ofta barnen som ”stor för 

sin ålder” eller ”lite knubbigt”. Edvardsson et al. (2009) tar också upp problematiken kring 

mor- och farföräldrar. De menar att mor- och farföräldrar i vissa kulturer har starkt inflytande 

över omsorgen av barnbarn och var svåra att bemöta när det kom till övervikt. För 

överviktsproblematiken hos barnet är det en betydande faktor att de personer som står barnet 

närmast förstår vad det handlar om och inser vad som är bäst för barnet. Det kan annars lätt 

bli att både barnhälsovården och föräldrarna arbetar i uppförsbacke och barnet får därmed 

inte bästa möjliga omvårdnad och omsorg. I de fall där närstående inte förstår 

överviktsproblematiken hos barnet bör barnhälsovården försöka att få med även de 

personerna i deras tänk. Det skulle kunna vara genom information och utbildning. Kanske 

förstår inte mor -och farföräldrarna betydelsen av rörelse eller sund mat och behöver upplysas 

om detta. De ledsna föräldrarna skulle då bli hjälpta att kunna lägga fokus på barnet med 

övervikt eller fetma och deras empowerment kan då också stärkas. Om hela nätverket kring 

barnet förstår överviktsproblematiken skulle barnet skulle gynnas positivt och chanserna till 

att minska övervikten och dess konsekvenser öka.

I resultatet framkom det att det kan vara svårt för BHV-sjuksköterskorna att bemöta familjer 

från andra kulturer där det anses vara fint med knubbiga eller feta barn. Svårigheterna med att 

hantera detta framkom också av Regber, Mårild och Johansson Hanse (2013) och Edvardsson 

et al. (2009). BHV-sjuksköterskorna erfor även att det var svårt att möta de nyanlända 

familjer som levt under svåra förhållanden då de ofta ville ge sina barn godsaker som de 

tidigare inte kunnat få. Svensk sjuksköterskeförening skriver i sin strategi om jämlik vård och 

hälsa (2017) att nyanlända familjers levnadsvanor ofta är ohälsosamma. Detta på grund av 

deras sociala situation. De kanske inte har en säker boendesituation vilket gör att det blir svårt 

att planera och se över vanorna kring mat. Den nyanlända familjen kanske inte förstår hur det 

nya landets matvanor fungerar. En ekonomisk utsatt situation kan också göra att nyanlända 

familjer ofta väljer ohälsosam mat.
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Kurvorna underlättar BHV-sjuksköterskans arbete med barn som upptäcks ha övervikt eller 

har identifierad övervikt eller fetma. BHV-sjuksköterskorna i föreliggande studie uppskattade 

att använda både längd- och viktkurvan samt BMI-kurvan som stöd i samtalet tillsammans 

med familjen för att kunna visa på ett tydligt sätt hur vikten ser ut. Detta resultat framkom

också i en studie av Regber et al. (2013). Det är betydelsefullt för BHV-sjuksköterskan att 

visa föräldrarna på ett objektivt sätt hur viktutvecklingen ser ut så att föräldrarna förstår att 

det inte har något att göra med BHV-sjuksköterskans egna åsikt eller upplevelse. Edvardsson 

et al. (2009) skriver att de flesta föräldrar är intresserade av att se på sitt barns tillväxtkurvor 

och att dessa kurvor därför kan vara ett betydelsefullt verktyg för att inleda ett samtal om 

övervikt. Ibland använder BHV-sjuksköterskorna i den föreliggande studien den kliniska 

blicken som redskap för att bedöma ett barns viktstatus och då räknas BMI ut först när 

familjen gått från mottagningen. Regber et al. (2013) beskriver också det här fenomenet i sin 

studie där informanterna inte räknade ut BMI förrän efter besöket, vilket gjorde att familjen i 

många fall inte uppmärksammades på överviktsproblematiken förrän det var dags för nästa 

hälsobesök, ofta ett helt år efteråt. Regber et al. (2013) skriver vidare att det inte är 

tillförlitligt att endast använda sin kliniska blick i bedömningen då den ofta är inkonsekvent 

med objektiva mätningar såsom BMI. Många barn som uppskattades normalviktiga av 

informanterna visade sig istället ha en övervikt efter regelrätta mätningar. Slutsatsen är att 

kurvorna som verktyg bör användas inom barnhälsovården då de på ett tillförlitligt sätt visar 

avvikelser när det kommer till vikt och längd. En annan slutsats som författarna i 

föreliggande studie drar av framlagt resultat och ovan i stycket nämnda studier är att den 

kliniska blicken inte är tillförlitlig och kan äventyra ett barns omvårdnad och omsorg när det 

kommer till att hejda övervikt och i värsta fall fetma eftersom barnet då inte får hjälp i tid.

Efter treårskontrollen på barnhälsovården går det ett år mellan besöken och det kan vara för 

lång tid emellan om en övervikt missats vilket kan leda till att en fetmaproblematik uppstått.

Slutsats
I studiens resultat framkom att övervikt och fetma hos barn är ett känsligt och utmanande 

ämne inom barnhälsovården. Tydliga rutiner och en god samverkan är viktiga faktorer för att 

arbetet med problematiken ska fungera. Får föräldrar tidigt inblick i hur arbetet inom 

barnhälsovården fungerar och hur BHV-sjuksköterskorna arbetar kan eventuella avvikelser 

tas emot på ett bättre och mer förstående sätt. I resultatet framkom också att många föräldrar 

inte ser sitt barns övervikt initialt och det är därför betydelsefullt att BHV-sjuksköterskan 

initierar samtal och åtgärder i ett tidigt skede och inte väntar på att föräldrarna själva ska ta 
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initiativet. När BHV-sjuksköterskan arbetar på familjens nivå och har ett hälsofrämjande 

förhållningssätt kan föräldrarnas medvetenhet och motivation till förändring öka och deras 

empowerment stärkas. När föräldrarna förstår problematiken kan barnet med övervikt eller 

fetma få bästa möjliga omvårdnad. Då ökar möjligheterna att uppnå framgång med barnets 

överviktsproblematik.

I resultatet framkom även att erfarenhet gör BHV-sjuksköterskan säkrare i samtalet med 

familjen om övervikt. Därför anser författarna att ett närmare samarbete mellan BHV-

sjuksköterskor kring den här problematik ses som önskvärt då diskussion kan föras för att 

stödja varandra. Även ett närmare samarbete mellan barnhälsovården och barnkliniken ses 

som önskvärt då många av BHV-sjuksköterskorna i studien önskade mer kunskap i hur 

barnkliniken arbetar.

Mer forskning kring hur föräldrarna upplever mötet med BHV-sjuksköterskan vid en 

identifierad övervikt skulle kunna bidra med en ökad förståelse för föräldrarnas situation och 

möjliggöra en bättre omvårdnad av barnet. Det skulle också vara av intresse med utökad

forskning kring kulturella skillnader beträffande synen på övervikt och fetma eftersom BHV-

sjuksköterskorna ansåg det utmanande att arbeta med familjer med annan kulturell bakgrund.

Självständighet
Bakgrunden är främst skriven av Therese och metodavsnittet främst av Malin. Rekryteringen 

av informanter påbörjades under juli/augusti 2017 och genomfördes till största delen av 

Therese. Både Malin och Therese deltog vid samtliga tio intervjutillfällen och varannan 

intervju transkriberades, det vill säga fem intervjuer var skrevs ner. Under hela 

analysprocessen arbetade författarna tillsammans. Therese hade huvudansvaret över

metoddiskussionen, etiskt övervägande och förförståelse. Resultatet är främst skrivet av 

Malin och resultatdiskussionen är skriven gemensamt. Litteratur och vetenskapliga artiklar 

har sökts gemensamt under hela arbetets gång.
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Bilaga 1

Information till verksamhetschef
Förfrågan om godkännande av studie på arbetsplats

Övervikt och fetma hos barn är ett växande folkhälsoproblem världen över. Även i Blekinge 
visar statistiken på att 10–11% av barnen mellan 0–6 år är överviktiga. Övervikt och fetma 
påverkar barnet både psykiskt och fysiskt och det är viktigt med tidig identifiering och 
initiering av åtgärder. Syftet med denna studie är att beskriva BHV-sköterskors erfarenheter 
av att arbeta med familjer där barnet har övervikt eller fetma inom barnhälsovården. 

Vi söker härmed tillstånd att genomföra intervjuer med sjuksköterskor inom barnhälsovården 
på just Er vårdcentral. Alla sjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovården i Blekinge
kommer att tillfrågas om deltagande i denna intervjustudie. Vårt önskemål är att cirka 10
BHV-sköterskor med erfarenhet av att arbeta med barn med övervikt och fetma vill ingå i 
studien.

Intervjuerna kommer att ske enskilt, förslagsvis på arbetsplatsen, eller annan plats efter 
önskemål. Vi kommer endast att träffas vid ett tillfälle och intervjun kommer att ta mellan 
30–60 minuter. Intervjun kommer att spelas in för att senare kunna analyseras. Ingen 
obehörig kommer att ha tillgång till materialet under arbetets gång och efter godkänd uppsats 
kommer allt material att raderas/förstöras. Alla svar är konfidentiella, resultat kommer att 
redovisas på gruppnivå och kommer inte att kunna kopplas till enskilda personer. Det 
kommer inte heller kunna utläsas vid vilken/vilka vårdcentraler intervjuerna har ägt rum. 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att ange någon 
anledning. 

Vi är två sjuksköterskor som läser vidare till distriktssköterskor på Blekinge Tekniska 
Högskola. Under hösten 2017 kommer vi genomföra vår magisteruppsats, vilket är 
anledningen till att denna studie ska genomföras. Vi ber därför dig om tillstånd att genomföra 
studien och kontakta BHV-sköterskorna för information om studien och förfrågan om 
deltagande. 

Tillstånd att genomföra intervjuer
Tillstånd att som student få genomföra intervjuer på arbetsplatsen under eller efter arbetstid 
skickas på mail till: thaa16@student.bth.se
Det behöver tydligt framgå i mailet att tillstånd ges. Bifoga även mailadresser till berörda 
BHV-sköterskor så att vi kan lämna förfrågan om deltagande.
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Therese Johansson
Distriktssköterskestudent
Blekinge Tekniska Högskola
Tel: 0708-887269
Mail: thaa16@student.bth.se     

Malin Wikander
Distriktssköterskestudent
Blekinge Tekniska Högskola
Tel: 0734-021824
Mail: mawp16@student.bth.se

Christel Borg
Universitetslektor, Handledare
Blekinge Tekniska Högskola
Tel: 0455-385424
Mail: christel.borg@bth.se
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Bilaga 2

Informationsbrev till BHV-sjuksköterska med 
förfrågan om deltagande i studie

Övervikt och fetma hos barn är ett växande folkhälsoproblem världen över. Även i Blekinge 
visar statistiken på att 10–11% av barnen mellan 0–6 år är överviktiga. Övervikt och fetma 
påverkar barnet både psykiskt och fysiskt och det är viktigt med tidig identifiering och 
initiering av åtgärder. Syftet med denna studie är att beskriva BHV-sköterskors erfarenheter 
av att arbeta med familjer där barnet har övervikt eller fetma inom barnhälsovården. 

Alla sjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovården i Blekinge kommer att tillfrågas om 
deltagande i denna intervjustudie. Om du är BHV-sjuksköterska och har erfarenhet av att 
arbeta med överviktiga barn och deras familjer inom barnhälsovården och vill delta i vår 
studie ta då kontakt med någon av oss via E-post eller telefon.

Intervjuerna kommer att ske enskilt, förslagsvis på arbetsplatsen, eller efter eget önskemål. Vi 
kommer endast att träffas vid ett tillfälle och intervjun kommer att ta mellan 30–60 minuter. 
Intervjun kommer att spelas in för att vi senare ska kunna analysera innehållet. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, resultat kommer att redovisas på gruppnivå 
och kommer inte att kunna kopplas till enskilda personer. Det kommer inte heller kunna 
utläsas vid vilken vårdcentral intervjuerna har ägt rum. Ingen obehörig kommer att ha tillgång 
till materialet under arbetets gång och efter godkänt arbete kommer allt material att förstöras. 

Vi är två sjuksköterskor som läser vidare till distriktssköterskor på Blekinge Tekniska 
Högskola. Under hösten 2017 kommer vi genomföra vår magisteruppsats, vilket är 
anledningen till att denna studie ska genomföras.

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet utan motivering.
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss!

Med vänliga hälsningar

Therese Johansson
Distriktssköterskestudent
Blekinge Tekniska Högskola
Tel: 0708-887269
Mail: thaa16@student.bth.se     

Malin Wikander
Distriktssköterskestudent
Blekinge Tekniska Högskola
Tel: 0734-021824
Mail: mawp16@student.bth.se

Christel Borg
Universitetslektor, Handledare
Blekinge Tekniska Högskola
Tel: 0455-385424
Mail: christel.borg@bth.se

34



Bilaga 3

Samtyckesblankett

Härmed samtycker jag till att delta i intervjustudien ”BHV-sjuksköterska ns erfarenheter av 
att arbeta med familjer där barnet har övervikt eller fetma deras inom barnhälsovården”.

Jag har fått information om studien och vad deltagandet innebär. Jag har fått möjlighet att 
ställa frågor och har fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta
deltagandet när som helst, utan motivering. Jag är medveten om att intervjun kommer att 
spelas in.

Underskrift………………………………………………………………………………….

Ort/datum……………………………………………………………………………………

Telefon/Epost………………………………………………………………………………..
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Bilaga 4

Intervjuguide

Bakgrundsfrågor: Antal år inom barnhälsovården? Hur stor del av din tjänst är enbart inom 

barnhälsovården? Ytterligare specialistutbildning? Ålder? Kön?

Huvudfrågor

Vad har du för erfarenheter av att arbeta med överviktiga barn?

Möjligheter/Svårigheter?

Fördjupningsfrågor att använda vid behov

Hur identifierar du barn med övervikt och fetma? I vilka situationer? När? Vilken 

ålder/besök?

Vad har du för erfarenheter av föräldrars upplevelse vid hälsosamtalet när ett barn 

identifierats med övervikt eller fetma?

Hur samtalar du med familjen om övervikt och fetma?

Hur följer du upp ett överviktigt barn?

Har du några tankar eller önskemål om förbättringar?

Vid behov kommer även frågor som ”Kan du utveckla mer?” ställas. Som avslutande fråga 

kommer frågan ”Är det något mer du vill tillägga?” att ställas.
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