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Sammanfattning    
 
Övervikt och fetma bland barn är ett omfattande och komplext problem. BHV-
sjuksköterskan har genom sin unika position en betydelsefull roll i det hälsofrämjande 
samt förebyggande arbetet. En tidig upptäckt främjar barnets hälsa både på kort och 
lång sikt ur ett folkhälso- samt hållbarhetsperspektiv. Body Mass Index är idag den me-
tod som används inom barnhälsovården för att identifiera barn med övervikt eller fetma. 
Forskning kring BHV- sjuksköterskan användning av BMI är sparsam. Den här studien 
beskriver BHV- sjuksköterskans erfarenhet av att använda BMI-kurvan vid de olika 
hälsokontrollerna på barnavårdscentralen. Tio BHV- sjuksköterskor intervjuades till 
studien. Dataanalysen har skett genom en kvalitativ innehållsanalys enligt Elo & 
Kyngäs. Under analysen identifierades tre stycken huvudkategorier med tillhörande 10 
stycken subkategorier som beskriver resultatet. De tre huvudkategorierna är ”En natur-
lig del av besöket”, ”Stöd till vårdande samtal” samt ”Ett användbart instrument”. 
Resultatdiskussionen lyfter fram att BHV-sjuksköterskan anser att BMI- kurvan utgör 
ett bra stöd och verktyg för att identifiera barn med övervikt eller fetma. BMI-kurvan 
beskrivs som tydlig och utifrån kurvan kunde BHV- sjuksköterskan samtala om barnets 
viktutveckling samt livsstilsfaktorer såsom kost och fysisk aktivitet. I studien fram-
kommer det att BMI- kurvan inte används regelmässigt utan BHV- sjuksköterskan fäs-
ter istället stor tilltro till sin egen kliniska blick, vilket även bekräftas i den befintliga 
forskningen inom ämnet. 
 
Nyckelord:  Body Mass Index, Children, Overweight, Obesity, Prevention, Registered 
nurse, Child health promotion, Primary care.   
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INLEDNING  
Att övervikt och fetma hos barn är ett känsligt och svårt ämne är något som författarna blivit 
medvetna om då vi båda två under studiens gång påbörjat arbete inom barnhälsovården vilket 
är en bidragande orsak till att vi ville fördjupa oss i ämnet. Övervikt och fetma hos barn är ett 
idag välkänt och allvarligt folkhälsoproblem både nationellt samt globalt. Övervikt och fetma 
leder till negativa konsekvenser inte bara för det enskilda barnet utan även för familjen, sam-
hället och miljön. En tidig upptäckt medför hälsovinster på både kort och lång sikt. BMI-
kurvan är ett verktyg inom barnhälsovården som möjliggör en tidig upptäckt av övervikt och 
fetma hos barn i förskoleåldern. Det finns inte mycket tidigare forskning kring BHV-
sjuksköterskans användning utav BMI-kurvan vid de olika hälsokontrollerna på BVC vilket 
väckte författarnas intresse att undersöka detta. Genom att ta reda på BHV-sjuksköterskans 
erfarenhet av att använda BMI- kurvan kan kunskapen sedan bidra till att stärka den vårdve-
tenskapliga evidensen i omhändertagandet av barn med övervikt eller fetma. Då kan BHV- 
sjuksköterskan bli bättre på att främja hälsa och lindra lidande, vilket är vårdandets kärna.  
 
BAKGRUND 
 
Barnets tillväxt och Body Mass Index 
 
Inom Barnhälsovården finns det en lång tradition av att följa och utföra tillväxtkontroller hos 
barn. Ett barns tillväxt speglar om det är friskt och har tillfredställande näringsmässiga, 
känslomässiga och sociala livsvillkor. Tillväxten är ett mått på barnets fysiska och psykiska 
välbefinnande (Magnusson, Blennow, Hagelin och Sundelin 2016, s. 86; Ekholm 2016). Vikt 
och längd mäts idag vid samtliga ordinarie hälsobesök inom barnhälsovården. Huvudomfång 
mäts enligt rikshandbokens rekommendation t.o.m. 18 månaders ålder. I Sverige används 
tillväxtdiagram med SD-kurvor (standard deviationer) som har linjer för medelvärde samt 1, 2 
och 3 SD under och ovan medelvärdet (Ekholm 2017). Ur befolkningssynpunkt är tillväxten 
även ett mått på barnpopulationens hälsotillstånd och en spegling av samhällets utveckling 
och välstånd (Ekholm 2016). 
 
Body Mass Index (BMI) är en mätmetod för att hitta de som har övervikt eller fetma. Det är 
en enkel och billig metod eftersom enbart vikt och längd behöver mätas. Det går inte att an-
vända samma BMI-gränser för barn som för vuxna. BMI för barn benämns iso-BMI och är ett 
internationellt standardiserat mått definierat av IOTF (International Obesity Task Force) som 
antogs först år 2000. Måtten är baserade på internationellt datamaterial från sex länder (Brasi-
lien, Storbritannien, Hong Kong, Nederländerna, Singapore samt USA) vilket omfattade fler 
än 90 000 vardera pojkar och flickor i åldrarna 0-25 år (Cole, Bellizzi, Flegal & Dietz, 2000). 
Metoden tar hänsyn till både ålder och kön utifrån att barns fettmassa ändras över tid ända 
upp till puberteten och är beräknad halvårsvis med start vid två års ålder fram till 18 år (Cole 
et al. 2000). Det finns markerade gränser i BMI-kurvan för övervikt (iso-BMI 25) respektive 
fetma (iso-BMI 30). Iso-BMI beräknas på samma sätt som för vuxna genom att vikten delas 
med längden i kvadrat (kg/m2) (Derwig 2014; Magnusson & Ljungkrona- Falk 2013, s. 68). 
BMI- måttet har vissa svagheter hos vuxna såsom att det inte är längdneutralt och inte tar hän-
syn till kroppssammansättning eller hur övervikten är fördelad. Muskelmassan hos barn i för-
skoleåldern varierar inte på samma sätt som hos vuxna. I dagsläget utgör iso-BMI det enklaste 
och mest praktiska måttet för att kunna identifiera övervikt och fetma hos barn. Alternativa 
metoder att mäta mängden fett i kroppen kräver dyrbar apparatur och utgör inget alternativ i 
dagens barnhälsovård (Derwig 2014; Ekholm 2016; Magnusson & Ljungkrona- Falk 2013, s. 
65). 
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Från det att barnet föds och upp till två års ålder kan BMI variera mycket vilket gör att det är 
för tidigt att diagnostisera övervikt och fetma i dessa åldrar (Magnusson et al. 2016, s. 181). 
Den normala viktutvecklingen under första levnadsåret kännetecknas av en kraftig tillväxt och 
därefter går barnet in i en ”slankhetsperiod” med sjunkande BMI fram till 6-7 års ålder då 
BMI återigen stiger. Detta kallas adiposity rebound. Om det inträffar en stegring av BMI re-
dan vid två till fem års ålder innebär det en risk för framtida övervikt eller fetma hos barnet. 
Detta fenomen kallas för en tidig adiposity rebound (Derwig 2014; Magnusson & Ljung-
krona- Falk 2013, s. 68; Magnusson et al. 2016, s. 181). Enligt Socialstyrelsens vägledning 
(2014, s. 161-162) är det en uppgift för barnhälsovården att uppmärksamma barn som är 
överviktiga i förskoleåldern för att tidigt kunna sätta in adekvata åtgärder. Vidare tillskriver 
Socialstyrelsen (2014, s. 161) BMI som ett mått vilket förenklar bedömningen av under- eller 
övervikt hos barn men anger inte hur och när barnhälsovården skall använda det. I det nation-
ella barnhälsovårdsprogrammet rekommenderas det att kontrollera BMI i samband med häl-
sokontrollerna hos barn vid 2,5, 4 samt 5 års ålder (Magnusson, Tell, Blennow & Reuter 
2015b). 
 
Vid all bedömning av barns tillväxt är det viktigt att följa trendutvecklingen. En annan viktig 
iakttagelse i sammanhanget är när barnets vikt och BMI ökar (Magnusson et al. 2016, s. 181; 
Magnusson & Ljungkrona- Falk 2013, s. 68). 
 
Barn med övervikt och fetma 
 
I ungefär hundra år har barns tillväxt och utveckling systematisk studerats. Problemområdena 
inom barnhälsovården har varierat genom tiden. Övervikt hos barn är i dagsläget en av våra 
allvarligaste och viktigaste folkhälsoutmaningar. Många av de barn som är överviktiga i övre 
förskoleåldern har kvar sin övervikt tio år senare. Just övervikt och fetma hos barn är ett svår-
behandlat tillstånd och de ohälsosamma kostvanorna hos barn tenderar att bli allt mer fram-
trädande ju äldre de blir. Således blir oftast de kostvanor som grundläggs i barndomen så 
småningom bestående (Magnusson et al. 2016, s. 8, 11 ,17 ,20 ,27; World Health Organizat-
ion (WHO) 2017). I dag har över hälften, 51 procent, av Sveriges vuxna befolkning en över-
vikt eller fetma (Folkhälsomyndigheten 2017b). Globalt fortsätter övervikt och fetma öka 
bland barn främst i utvecklingsländer. Från 1990 fram till 2016 har barn under fem år med 
övervikt eller fetma ökat från 32 miljoner till 41 miljoner (WHO 2017). Aktuell nationell sta-
tistik om förekomst av övervikt och fetma bland barn i förskoleåldern saknas. Senaste till-
gänglig fakta är från 2014 års folkhälsorapport och där framgår det att flickor generellt sett 
har högre BMI än pojkar och att utvecklingen vad gäller övervikt och fetma hos fyraåringar 
samt hos små barn i Stockholmsområdet verkar ha avtagit något (Derwig 2014; Folkhälso-
myndigheten 2014, s.88-90). Vidare uppskattas 15-20 procent av landets 10-åringar vara 
överviktiga eller lida av fetma (Folkhälsomyndigheten & Livsmedelsverket 2017, s. 7). Enligt 
Socialstyrelsen (2016, s. 46) ökar även andel barn som behandlas för fetma inom barnsjuk-
vården.  
 
Övervikt och fetma utvecklas på grund av obalans mellan energiintag och energiutgifter. 
Kombination av genetik, miljö samt livsstilsfaktorer spelar stor roll. Det är känt att barn till 
föräldrar med övervikt löper större risk att utveckla övervikt eller fetma. Andra faktorer som 
ökar risken för utveckling av övervikt och fetma är barnets födelsevikt, moderns viktutveckl-
ing under graviditeten, barn med snabb tillväxt mellan 2-5 års ålder, hur och när man ger bar-
net mat, tarmflorans sammansättning, mängden sömn hos barnet samt socioekonomiska fak-
torer som lägre utbildningsnivå, svag ekonomi och fattigdom (Haire-Joshu & Tabak 2016; 
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Magnusson et al. 2016, s. 182; Derwig 2014). Att använda digitala skärmar och titta på TV är 
numera en naturlig del av vardagen för de flesta barn. Enligt Bergström (2016) kan den ökade 
skärmtiden ha ett samband med övervikt och fetma på det viset att barnen är mer stillasittande 
idag och ägnar mindre tid till utelek.  
 
Små barn med övervikt kan bli mindre inriktade på fysisk lek och med en tyngre kropp blir 
det jobbigt att röra sig. Detta kan medföra att motoriken inte tränas upp tillfredsställande vil-
ket får till följd att det blir svårt att delta i vissa aktiviteter (Trygg Lycke 2016, s. 28, 92). 
Wiklund (2003, s. 49-50) förklarar att det är genom våra sinnen som vi skapar en bild av oss 
själva, kroppen är så kallat subjektiv När kroppen förändras, till följd av exempelvis övervikt 
och fetma, kan således även barnets upplevelse av sig själv och hennes tillgång till världen 
förändras. Barnet kan bli främmande för sin kropp, börja uppleva världen på ett nytt sätt och 
bli behandlad annorlunda av andra. Barn kan inte ta ansvar för sin egen hälsa utan det är för-
äldrarnas ansvar att möta barnets behov och att ombesörja en hälsosam livsstil (Dahlberg & 
Segesten 2010, s. 119). Dahlberg och Segesten (2010, s. 121) förklarar vidare att det är de 
närstående, i detta fall föräldrarna, som spelar en avgörande roll för barnets möjlighet att er-
hålla, bevara eller återvinna hälsa och välbefinnande. De symtom och problem som övervikt 
och fetma leder till kallar Wiklund (2003, s. 102-103) för ett sjukdomslidande vilket för ett 
barn med övervikt och fetma skulle kunna ta sig uttryck i ett utanförskap och känsla av att 
vara begränsad i att utföra de aktiviteter som man anser hör till ett gott liv. Detta kan enligt 
Wiklund (2003, s. 103) så småningom också leda till en otillfredsställelse med livet och en 
sänkt livskvalité. Barn med övervikt och fetma löper även större risk att drabbas av diabetes 
och kardiovaskulära sjukdomar i yngre åldrar (Trygg Lycke 2016, s. 28, 92). Övervikt, fetma 
och de följdsjukdomar det kan leda till går i hög utsträckning att förebygga. Det förebyggande 
arbetet bör därför ha en hög prioritet (WHO 2017).  
 
Behandlingen av barn med övervikt och fetma är komplex och har en mer social inriktning 
jämfört med vuxna. Här involveras hela familjen (Holm Ivarsson, Kuhn Kylborn & Trygg 
Lycke 2013, s. 171). Barn ska inte banta utan målet är att låta barnet ”växa in sig” i sin vikt 
(Derwig 2014). Behandling vid övervikt bör alltid bygga på stöd till förändring av matvanor 
och fysisk aktivitet (Holm Ivarsson, Kuhn Kylborn & Trygg Lycke 2013, s. 175).  
 
Barnhälsovårdens uppdrag 
 
Barnhälsovårdens uppdrag är att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos 
barn, tidigt identifiera och sätta in åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och upp-
växtmiljö. Så gott som alla Sveriges föräldrar och barn kommer i kontakt med barnhälsovår-
den och barnhälsovården spelar därför en viktig roll för folkhälsan (Magnusson et al. 2016, s. 
7; Socialstyrelsen 2014, s. 7, 15). För att kunna uppfylla sitt uppdrag behöver barnhälsovår-
den erbjuda insatser till samtliga barn och föräldrar, riktade extrainsatser till familjer med 
särskilda behov, hälsoövervakning och individuellt anpassad hjälp till barn som löper en ökad 
risk att drabbas av ohälsa samt vara observant på förhållanden i familjens närmiljö (Socialsty-
relsen 2014, s. 7).  
 
FN:s barnkonvention är vägledande för allt arbete inom barnhälsovården. Arbete inom barn-
hälsovården präglas av ett barnperspektiv där barnets bästa alltid ska komma i första hand. 
Det har saknats nationella styrdokument för barnhälsovården sedan socialstyrelsens allmänna 
råd upphörde att gälla år 2009. Socialstyrelsen gav 2014 ut en vägledning för barnhälsovården 
som ger en övergripande beskrivning över barnhälsovårdens arbete och fungerar som en kun-
skap och handlingsstöd för personal inom barnhälsovården (Socialstyrelsen 2014, s. 7-10). 
Det finns idag även en nätbaserad nationell vägledning för barnhälsovården Rikshandboken 
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som är utformad av professionsföreträdare inom barnhälsovården i syfte att uppnå en likvär-
dig barnhälsovård innefattande mer konkreta råd för arbetes utförande (Socialstyrelsen 2014, 
s. 12). Rikshandboken utgår från det nationella barnhälsovårdsprogrammet som beskriver 
arbetsprocessen inom barnhälsovården och innefattar både universella samt riktade insatser 
till alla utifrån barnets och familjens behov (Magnusson, Tell, Blennow & Reuter 2015a). 
 
Barnhälsovård avser allt arbete som utförs av medarbetare på barnavårdscentralen och där har 
barnhälsovårdssjuksköterskan (BHV-sjuksköterskan) en nyckelroll. Barnavårdscentral (BVC) 
är lokalen där barnhälsovård bedrivs. På många håll används fortfarande termen BVC-
sjuksköterska men författarna har valt att använda den korrekta termen BHV-sjuksköterska i 
denna studie. För att arbeta inom barnhälsovården som sjuksköterska krävs en specialistsjuk-
sköterskeexamen med inriktning distrikt eller hälso-och sjukvård för barn och ungdomar 
(Berglund, Fassih, Holmqvist, Nygren & Thor 2015; Magnusson et al. 2016, s. 243). 
 
BHV-sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 
 
Det övergripande nationella folkhälsomålet är en god hälsa för hela Sveriges befolkning. 
Detta delas vidare in i 11 målområden som beskriver och fokuserar på faktorer som påverkar 
folkhälsan det vill säga livsvillkor, miljö, produkter samt levnadsvanor (Folkhälsomyndighet-
en 2017a). Idag är det välkänt att förutsättningar för hälsa i hög grad är kopplade till männi-
skans matvanor samt fysisk aktivitet. Barnhälsovården är en viktig aktör i det långsiktiga ar-
betet att främja hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten & Livsme-
delsverket 2017, s. 3). 
 
Barnhälsovården har gått från ett hälsoövervakande perspektiv till att idag ha ett mer hälso-
främjande och förebyggande förhållningssätt. Det hälsofrämjande mötet inom barnhälsovår-
den genomsyras av empowerment. Empowerment innebär en inställning där barnhälsovården 
försöker stärka förälderns egen tillit till sin egen förmåga och genom vägledning stötta och 
hjälpa familjen att aktivt ta ansvar både för sin egen och barnets hälsa (Almkvist & Johannes-
son 2014; Socialstyrelsen 2014, s. 43, 46). Som Dahlberg och Segesten (2010, s. 201) beskri-
ver är hälsa själva syftet med vårdandet. Det måste därför vara sjuksköterskans övergripande 
mål att stödja och stärka människors hälsoprocesser. I kompetensbeskrivningen för distrikts-
sköterskor står det att distriktssköterskan skall ha kompetens och förmåga att kunna stärka 
patienten, i det här fallet barnet, till god hälsa genom att ha ett hälsofrämjande synsätt (Svensk 
sjuksköterskeförening SSF 2008, s. 7). Inom barnhälsovården betyder det att distriktssköters-
kan inom det hälsofrämjande mötet stärker föräldrarna i sitt föräldraskap genom att visa ly-
hördhet där föräldrar och barn blir sedda och lyssnade på. Dialog, delaktighet och jämlikhet är 
viktiga komponenter i mötet med barnfamiljer (Håkansson 2015; Socialstyrelsen 2014, s. 66). 
Relationen bör vara en Jag-Du relation där just ömsesidighet, jämlikhet, acceptans och bekräf-
telse är viktigt. För att det skall finnas möjlighet för distriktssköterskan att arbeta hälsofräm-
jande förutsätter det att relationen mellan distriktssköterskan och familjen är ömsesidig. Det 
innebär att distriktssköterskan försöker anpassa sig och göra sig tillgänglig för familjen men 
också att familjen kan ta emot det som distriktssköterskan erbjuder. Distriktssköterskan har ett 
moraliskt och etiskt ansvar att utforma vården på bästa möjliga sätt för familjen. Det är också 
viktigt att distriktssköterskan och familjen strävar mot samma målsättningar. (Wiklund 2003, 
s.157). Ömsesidig tillit mellan distriktssköterskan och familjen är en förutsättning för vårdre-
lationen som inom barnhälsovården kan sträcka sig över flera år. En vårdrelation ska enligt 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 192, 193, 196) vara inbjudande och berörande där vårdgivare 
har ansvar i kraft av sin kunskap, kompetens och ställning att skapa ett vårdande möte som 
främjar individens inneboende resurser i syfte att uppnå hälsa och välbefinnande. Det vår-
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dande mötet ska präglas utav öppenhet och följsamhet för individens livsvärld och situation 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 194, 202). Som vårdgivare är det även utav stor betydelse att 
beakta och ta tillvara föräldrarnas egen kunskap, erfarenheter, åsikter och perspektiv (Dahl-
berg & Segesten 2010, s. 118, 119, 120). Att inte ta tillvara på föräldrarnas kunskaper och att 
inte ta barnets problem på allvar kan göra att BHV-sjuksköterskan orsakar ett vårdlidande. 
Men genom att istället visa ett professionellt engagemang med fokus på barnets och familjens 
behov i mötet främjar distriktssköterskan individens möjlighet att uppnå hälsa och välbefin-
nande (Dahlberg & Segesten 2010, s. 192; Wiklund 2003, s. 104-150).  
 
Att samtala om övervikt hos barn kan inom barnhälsovården upplevas som svårt av olika an-
ledningar. Övervikt hos barn är ett känsligt ämne och det kan finnas oro och kanske rädsla för 
att kränka, kritisera eller skuldbelägga föräldrarna och barnet (Håkansson 2016; lsma, Bram-
hagen, Ahlström, Östman & Dykes 2013. 2013). Öppenhet och följsamhet för barnet och fa-
miljens livsvärld och situation ska prägla det vårdande samtalet där distriktsköterska ska be-
jaka, möta och besvara både de uttalade och outtalade frågorna (Dahlberg & Segesten 2010, s. 
202, 209).  
 
Befintlig forskning 
 
Det finns idag inga exakta riktlinjer hur BMI-kurvan ska användas. Tre tidigare studier som 
gjorts bland BHV-sjuksköterskor i den västsvenska primärvården samt i USA visar att det 
finns en osäkerhet kring att använda och tolka BMI-kurvor och att BMI-kurvorna inte an-
vänds regelmässigt för respektive ålder (Flower, Perrin, Viadro & Ammerman 2007; lsma et 
al. 2013; Regber, Mårlid & Johansson Hanse 2013). Istället använder BHV-sjuksköterskor sin 
kliniska blick och de traditionella tillväxtdiagrammen för att avgöra om ett barn är överviktigt 
eller inte (Flower et al. 2007; Isma et al. 2013). Både Isma et al. (2013), Regber et al. (2013) 
och Flower et al. (2007) belyser i sina studier att ett inkonsekvent användande av BMI-
kurvorna hindrar identifiering av barn med övervikt eller fetma vilket resulterar i underbe-
handling och underskattning av problemets omfattning. Andra faktorer som kan förhindra det 
förebyggande arbetet kan vara bristande kompetens hos BHV-sjuksköterskan (Flower et al. 
2007; Isma et al. 2013), brist på resurser och tid på BVC samt bristande engagemang och 
kunskap hos föräldrarna (Flower et al. 2007; Isma et al. 2013; Regberg et al. 2013,) I den 
amerikanska studien (Flower et al. 2007) framkom att materiella hinder så som möjligheten 
att kunna mäta längd och vikt på ett tillförlitligt sätt spelade stor roll för i vilken utsträckning 
som BMI användes. Även huruvida BMI kunde räknas ut automatiskt i journalsystemet eller 
om BHV-sjuksköterskan måste göra detta manuellt spelade stor roll.   
 
För att kunna förbättra arbetsmetoder kring användandet av BMI-kurvan behövs mer forsk-
ning i ämnet. Med denna studie vill författarna därför undersöka vad BHV- sjuksköterskor har 
för erfarenhet av att använda sig av BMI-kurvan vid hälsokontrollerna på BVC. 
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PROBLEMFORMULERING 
 
Övervikt och fetma hos barn är idag ett vanligt och komplext folkhälsoproblem. Hälsosamma 
och goda levnadsvanor har stor betydelse för barnets utveckling och hälsa. Målet med 
vårdandet är hälsa och barnhälsovården har här en unik möjlighet att genom hälsofrämjande 
och förebyggande insatser motverka förekomst av övervikt och fetma hos barn. BHV- sjuk-
sköterskans uppgift är att skapa förutsättningar för föräldrar att göra hälsosamma livsval och 
erbjuda hälsoundersökningar enligt barnhälsovårdens nationella program. Forskningen kring 
användandet av BMI-kurvan på BVC är begränsad och den befintliga forskningen omfattar 
mestadels ämnet övervikt och fetma i stort. Tidigare forskning inom området indikerar även 
att BHV-sjuksköterskor inte använder sig utav BMI-diagrammet regelmässigt utan litar mer 
till sin egen kliniska blick och de traditionella tillväxtdiagrammen. Eftersom BMI är ett vik-
tigt och kostnadseffektivt instrument för att identifiera övervikt och fetma anser vi att det be-
hövs fördjupad insikt i hur den används av BHV-sjuksköterskor. 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva BHV-sjuksköterskans erfarenhet av att använda sig av BMI-kurvan vid 
hälsokontrollerna på barnavårdscentralen. 
 
METOD 
 
Ansats  
 
Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Eftersom den kvalitativa inne-
hållsanalysen används för att identifiera variationer med avseende på likheter och skillnader i 
en text ansåg vi att metoden är lämplig att använda när man vill undersöka BHV-
sjukskötersors erfarenhet av att använda BMI-kurvan vid hälsokontrollerna på BVC (Elo & 
Kyngäs 2008; Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 211, 213, 223). Intervjuerna har se-
dan analyserats efter kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs. Induktiv ansats innebär 
en förutsättningslös analys av texten som inte följer någon i förväg utarbetad mall (Elo & 
Kyngäs, 2008; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017, s. 213).  
 
Deltagare 
 
Urvalet av deltagare är distriktssköterskor som arbetar på BVC inom Västragötalandsregion-
en. Enligt Forssen och Carlstedt (2017, s. 91) är rekryteringen av deltagare ofta en tidskrä-
vande process och antal deltagare kan behöva begränsas, dels för att fördjupa den kvalitativa 
ansatsen samt för att undvika att materialet blir för stort och ohanterligt. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2014, s. 156) bör även antalet deltagare begränsas med tanke på att det annars 
kan vara svårt att gå in och göra mer detaljerade analyser av intervjuerna. Inklusionskriterier-
na för denna studie var att informanterna skulle arbetat minst ett år på barnavårdscentral samt 
ha en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska eller specialist-
sjuksköterskeutbildning med inriktning mot barn. Vidare skriver Kvale och Brinkmann (2014, 
s. 156) att intervjuerna bör innefatta så pass många personer som behövs för att få reda på 
svaret på sin fråga. Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 219, 223) tillägger också att 
antalet måste vara tillräckligt stort för att kunna ge utrymme till variation i svaren. Författar-
nas mål var att få ihop minst åtta intervjuer. Totalt intervjuades tio sjuksköterskor. Samtliga 
informanter var kvinnor och hade specialistutbildning mot distriktsköterska. En av deltagarna 



 

7 

hade dubbla specialistutbildningar, distrikt samt barnsjuksköterska. Informanternas erfarenhet 
från arbete på BVC varierade mellan 3 till 18 år. Intervjuerna utfördes på vårdcentraler både i 
glesbygd, tätort samt större stad.  
 
Informationsbrev om deltagande skickades ut till verksamhetschefer för de berörda vårdcen-
tralerna (se bilaga 1) samt personligt brev till de utvalda distriktssköterskorna på BVC (se 
bilaga 2). Samtliga verksamhetschefer svarade och gav sitt tillstånd till att intervjuerna fick 
genomföras. Kontakt med berörda distriktssköterskor togs via mail eller telefon.  
 
Datainsamling 
 
Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer  
har sin kärna i att förstå erfarenheter, tankar och upplevelser från den levda vardagen ur delta-
garnas eget perspektiv (Kvale & Brinkmann 2014, s. 41). Kvale och Brinkmann (2014, s. 45) 
beskriver vidare att intervjun kan liknas vid ett vardagligt samtal där samtalet styrs utav inter-
vjuarens utgångsfråga. Samtliga intervjuer började med frågan: ”Berätta vad du har för erfa-
renhet av att använda dig utav BMI kurvan vid hälsokontrollerna på BVC?”. Följdfrågor 
ställdes därefter för att försöka få informanten att utveckla och berätta så beskrivande svar 
som möjligt.  
 
Intervjuerna utfördes enskilt förutom vid ett tillfälle där båda författarna närvarade. Intervju-
erna tog plats på informanternas egna arbetsplatser vilket författarna upplevde bidrog till att 
avdramatisera situationen (Trost 2010, s. 66-67).  Risken med att vara två intervjuare är att 
den intervjuade kommer i underläge och situationen kan liknas vid ett maktövergrepp vilket 
undviks genom att intervjuerna sker enskilt. För en nybörjare och otränad intervjuare kan det 
vara en fördel och utgöra ett gott stöd att vara två vid en intervjusituation (Trost 2010, s. 66-
67). Den ena författaren utförde sex stycken intervjuer och den andra författaren fyra stycken. 
Intervjuerna varade mellan 8-13 minuter. Samtalen spelades in via mobiltelefon samt dikta-
fon. Samtliga 10 intervjuer transkriberades ordagrant och avidentifierades.  
 
Dataanalys 
 
Författarna har använt sig av en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats enligt Elo 
och Kyngäs (2008). Utifrån Elo och Kyngäs (2008) har analysen skett i tre faser; förberedel-
sefas, organisationsfas och rapporteringsfas. I förberedelsefasen sker en fördjupning av datan 
och de meningsbärande enheterna tas ut. I organisationsfasen organiseras datan vilket omfat-
tar öppen kodning, skapande av kategorier samt abstraktion. I den sista rapporteringsfasen 
beskrivs resultatet i form av kategorier.  
 
I förberedelsefasen bekantade sig författarna med materialet genom att läsa intervjutexterna i 
sin helhet flera gånger var och en för sig. Studiens syfte fanns med under hela fasen genom att 
det antecknades tydligt på varje intervju. De delar i texten som motsvarade syftet, så kallade 
meningsbärande enheter, markerades. Varje intervju fick en egen färg. Författarna höll sig 
textnära och bärande ord, själva kärnan i meningen, antecknades i marginalen på varje inter-
vju. Efter att detta var gjort träffades författarna för att se om de kommit fram till samma me-
ningsbärande enheter. Under resterande analysprocess träffades författarna regelbundet och 
arbetade tätt ihop med öppna diskussioner sinsemellan.  
 
I den andra fasen, organisationsfasen började arbetet med att gruppera och sortera de me-
ningsbärande enheterna, även här höll sig författarna textnära. De meningsbärande enheterna 
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omvandlades till koder. Koderna flyttades till ett nytt Worddokument där koder med liknande 
innehåll hamnade i samma grupp. Författarna behöll färgkodningen för att kunna spåra till-
baka till de olika intervjuerna. Författarna diskuterade likheter och skillnader i koderna och 
koderna flyttades fram och tillbaka mellan olika grupperingar tills författarna kände sig nöjda. 
Efter grupperingen av koderna kunde författarna komma fram till huvudkategorier och subka-
tegorier genom abstraktion (se tabell 1). Abstraktion innebär att innehållet kondenseras och 
lyfts till en högre nivå utan att det centrala och väsentliga i textmaterialet går förlorat. Katego-
rierna benämns med innehållskarakteristiska ord och ger en generell beskrivning av författar-
nas forskning (Elo & Kyngäs 2008).  
 
Tabell 1. Exempel från analysprocessen 
 
Meningsenhet Kod Subkategori Kategori 
BMI kurvan använ-
der jag första 
gången vid fyra års 
besöket och kan 
även använda den 
vid fem års besöket. 

Använder vid fyra 
och fem års besöket 

Används olika vid 
olika besök 

En naturlig del av 
besöket 

men jag tycker den 
är tydlig och bra, 
nä jag tycker den är 
lätt att se, 

BMI -kurvan är tyd-
lig och bra. Lätt att 
se 

Tydligt och konkret 
verktyg 

Ett användbart in-
strument 

 
Rapporteringsfasen beskriver resultatet i sin helhet vilket i vår studie mynnade ut i tre huvud-
kategorier och 10 subkategorier. (se Tabell 2)  
 
Tabell 2. Kategorier och subkategorier 
 

Kategorier Subkategorier 

En naturlig del av besöket Används olika vid olika besök 

Endast en del av besöket  

Visar och förklarar för föräldrar 

Stöd till vårdande samtal  Stöd att få igång ett samtal 

En finkänslig uppgift  

Föräldrarnas reaktioner varierar  

Ett användbart instrument Tydligt och konkret verktyg 

Vikten av den kliniska blicken 

Information och råd som motiverar 

Ett stöd till uppföljningsbesök 
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Förförståelse 
 
Vid all forskning existerar det någon form av förförståelse av det som ska undersökas (Dahl-
berg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 174). Dahlberg och Segesten (2010, s. 154) menar att 
förförståelse ständigt är närvarande under forskningsprocessen. Det är en fördel att känna till 
sitt forskningsområde men samtidigt finns det en risk att veta för mycket då det kan hindra 
intervjuaren att se och upptäcka något nytt (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 174; 
Dahlberg & Segesten 2010, s. 155). Forskningsprocessen förutsätter ett öppet och följsamt 
förhållningssätt för att inte riskera att gå miste om att nå ny förståelse och att fånga in det 
unika, överraskande och kanske oförutsägbara som framkommer under processens gång 
(Dahlgren & Segesten 2010, s. 154, 185). 
 
Trots att båda författarna till den här studien har påbörjat arbete inom barnhälsovården anser 
vi inte att det föreligger någon risk att det skulle påverka informanternas svar eller resultatet 
då vi båda är noviser inom området. Författarnas förförståelse består i att de är medvetna om 
komplexiteten när det kommer till övervikt och fetma hos barn och att det ofta är ett känsligt 
ämne. Författarna har även under sin specialistutbildning fått undervisning om BMI-kurvan. 
Under hela processen har författarna reflekterat och haft en öppen dialog sinsemellan.  
 
Etiska överväganden 
 
Examensarbeten behöver normalt sett inte prövas av den regionala etikprövningsnämnden. 
Det finns dock ett krav på att studien skall föregås av inhämtat samtyck från berörda verk-
samhetschefer. Det skall även bifogas ett brev där det tydligt framgår vem som söker tillstånd, 
utbildning, akademi samt vem som är handledare (Högskolan i Borås 2017, s. 2).  
 
Etiska överväganden har gjorts genom att beakta de individskyddskrav som ställs på forsk-
ning (Vetenskapsrådet 2002, s. 7, 9, 14). Det första är Informationskravet. Författarna har 
upplyst berörda deltagare vilka villkor som gäller för deras deltagande, att deltagandet är fri-
villigt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de så önskar. Deltagarna har fått in-
formation om studiens syfte samt hur studien är tänkt att gå till. Det andra är samtyckeskravet. 
Deltagarnas samt berörda enhetschefers samtycke har inhämtas och det finns heller inget be-
roendeförhållande mellan författarna och deltagarna. Det tredje kravet är konfidentialitetskra-
vet som i den här studien innebär att personuppgifter om informanterna inte avslöjas. Förfat-
tarna valde att inte inhämta några andra personuppgifter än förnamn och dessa skrevs aldrig ut 
när intervjuerna transkriberades. Det sista, och fjärde kravet, är nyttjandekravet. Uppgifter om 
enskilda personer får enbart användas för arbetets ändamål och inte utlämnas för kommersiellt 
bruk eller icke vetenskapliga syften, vilket författarna heller inte gjort (Vetenskapsrådet 2002, 
s. 7, 9, 14).  
 
Innan studien startade fanns det ytterligare några etiska frågeställningar för författarna att be-
akta. Utöver det ovan nämnda reflekterade författarna även över om studien kan skada delta-
garna på något sätt (Kvale & Brinkmann 2014, s. 105). Författarna kom fram till att risken för 
att orsaka personlig skada samt att skada yrkeskåren är mycket liten. Dels därför att person-
uppgifter eller arbetsplats aldrig redovisas, varken i intervjutranskribering eller i färdigt 
material samt att studien är av sådan natur att författarna inte går djupare in på personliga 
upplevelser vilket betyder att deltagarna inte behöver utlämna sig själva.  
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RESULTAT 
 
En naturlig del av besöket 
 
BMI-kurvorna användes vid hälsokontrollerna på BVC som en naturlig del av besöket, men i 
olika utsträckning och på lite olika sätt 
 
Används olika vid olika besök 
 
BMI-kurvan observerades oftast vid fyra- och fem årskontrollerna. Detta kunde motiveras 
med att det är vanligast att kurvan skjuter fart uppåt vid fyra- och fem årskontrollen. BMI- 
kurvan iakttogs inte alltid vid varje fyra- och femårsbesök utan endast om vikten ökat i förhål-
lande till längd, om tillväxtkurvan dragit iväg åt något håll, eller om barnet stuckit iväg två 
kurvor över standarddeviationen. Det var heller inte alltid som föräldrarna involverades och 
fick se kurvan utan bara om BMI-kurvan stuckit iväg, eller om BHV-sjuksköterskan själv 
tyckte att det behövdes och upplevde att barnet såg överviktigt ut. Även om BMI-kurvan 
stuckit iväg kunde föräldrarna sparas att se BMI-kurvan om BHV-sjuksköterskan själv tyckte 
att barnet såg normalviktigt ut. Det fanns en stor tilltro till den kliniska blicken. Det förekom 
dock att BMI-kurvan alltid plockades in på varje fyra- och femåring och att kurvan alltid vi-
sades för föräldrarna oavsett om barnet hade en övervikt eller inte. När BMI-kurvan visades 
vid 2 ½ års besöket gjordes det endast om barnet hade fetma eller om kurvan stuckit iväg 
mycket. Det betonades dock att BMI-kurvan är ett instrument som börjar användas mer och 
mer.  
 
BMI-kurvan kunde även användas vid tillväxtkontroll av underviktiga barn och barn som låg i 
underkant på tillväxtkurvan.  

”Jag använder BMI-kurvan framför allt när jag ser en överviktigt ett överviktigt barn. Jag 
visar inte det per automatik vid varje besök om jag upplever eller att jag noterar att barnet är 
normalviktigt”(4) 

Endast en del i besöket 

För att få fram ett värde på BMI-kurvan vägdes och mättes barnet. Att ta fram och visa BMI-
kurvan för föräldrarna föranleddes av en bedömning med den kliniska blicken och- eller sam-
tal med föräldrarna. Även de vanliga tillväxtkurvorna observerades först innan bedömning 
gjordes att plocka in BMI-kurvan. Att ta fram BMI-kurvan och visa den för föräldrarna var 
således del i en process som föregicks av både vägning, mätning och visuell bedömning av 
barnet, bedömning av de vanliga tillväxtkurvorna samt i vissa fall samtal med föräldrarna.  

”… då brukar vi alltid ta först längd och vikt också brukar jag visa på viktkurvan och sen 
brukar jag alltid kolla BMI-kurvan med, alltså den iso-BMI då som är anpassad till barn” (8) 
 
Visar och förklarar för föräldrarna 
 
BMI-kurvan skrevs ut, ibland som sista moment i besöket, och lades framför föräldrarna på 
bordet eller så vreds datorn så att föräldrarna kunde titta på BMI-kurvan där. Det förklarades 
att BMI-kurvan är anpassad för barn och även varför BMI-kurvan tittas på, varför den tittas på 
i dessa åldrar (fyra-och fem års ålder) och sedan berättades var barnet befinner sig på den van-
liga tillväxtkurvan och på BMI-kurvan, hur det ser ut nu, hur det kan utveckla sig och hur det 
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skall se ut vid normalvikt. Det kunde sedan understrykas varför det är viktigt att ta fram och 
titta på BMI-kurvan när barnen är små.  
 
”… då får man ju försöka ge en allmän information om (aaa) varför det är så viktigt just nu 
när barnen är små åh vad det kan leda till åh att det är viktigt att vi gör insatser här…”(7) 
 
De som valde att alltid visa BMI-kurvan vid fyra-och femårsbesöket kunde berätta att BMI är 
något som observeras hos alla barn vid fyra-och femårskontrollen. Vid möte med föräldrar 
från andra länder och kulturer var upplevelsen att det var extra noga med att visa och förklara 
utifrån BMI-kurvan.  
 
Stöd till vårdande samtal 
 
Att visa BMI-kurvan blev ett naturligt sätt att börja samtala med föräldrarna kring barnets 
övervikt. Detta samtal visade sig dock vara en finkänslig uppgift som resulterade i olika reakt-
ioner från föräldrarna och förhållningssätt samt relationens betydelse lyftes fram.  
 
Stöd att få igång ett samtal 
 
När BMI stigit från 2 ½ årskontrollen till fyraårskontrollen fanns det en anledning att disku-
tera vidare med föräldrarna. Utifrån BMI-kurvan kunde samtal föras kring barnets viktut-
veckling och att använda BMI-kurvan blev därmed ett sätt att närma sig föräldrarna och en 
naturlig ingång till att samtal om kost och rörelse. Att samtala kring kurvan blev en möjlighet 
att ta en mer noggrann anamnes på kost och rörelse. Det berättades att föräldrarnas tankar 
efterfrågades kring hur det såg ut, om det var något speciellt som hänt, om någonting föränd-
rats i vardagen. Det framgick att förhållningssättet försökte vara inkännande, det ställdes 
öppna frågor och BHV-sjuksköterskan försökte lyssna in vad föräldrarna hade att säga och 
hur de resonerade. BMI-kurvan fick styra riktningen på samtalet. Sedan fanns det de som för-
sökte ge sin syn på problemet ur ett hälsoperspektiv och visa på vad som kan hända om ingen 
åtgärd vidtas och berätta om risken för sjukdomar och skador.  
 
”… för att få igång ett samtal kring barnets viktutveckling hur jag ser på det rent ur ett häl-
soperspektiv (hmmm) försöker å få höra hur föräldrarna tänker och resonerar kring vad de 
ser…” (4) 

 
En finkänslig uppgift 
 
Att samtala om barns övervikt upplevdes som ett väldigt känsligt ämne. Att informera föräld-
rar om stigande BMI-kurvor upplevdes svårt och framförallt att veta hur de skulle bemöta och 
närma sig föräldrarna utan att skuldbelägga och trampa någon på tårna. Det uttrycktes att 
samtal med föräldrar om barn som är överviktiga är en av de svåraste delarna i arbetet. Det är 
svårt för en förälder att se och förstå att ens barn är överviktigt. BMI kunde undvikas att sägas 
då upplevelsen var att själva ordet väckte någonting hos föräldern. Vidare framkom det att 
upplevelsen var att samtalet och kontakten med föräldern bröts lite när BMI nämndes och 
föräldrarna kunde börja skruva på sig och signalera att nu var besöket över. Om föräldrarna 
till barnet var överviktiga upplevdes det mer känsligt att ta upp ämnet i jämförelse om föräld-
rarna var normalviktiga. Det uttrycktes att allt som har med mat att göra är ett laddat ämne. 
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”Att hitta rätt sätt att lägga fram saken på för föräldrarna det är ju det som är det svåra tyck-
er jag har inga problem att liksom framföra att BMI är högt men hur jag gör det åh det det är 
det som är det svåra tycker jag då” (1) 
 
Barnets hälsa var i fokus och det framkom att strävan var att få med sig föräldrarna för att 
kunna hjälpa barnet i tid. Detta försöktes uppnås genom att känna in situationen och läsa av 
vilka föräldrarna i rummet var. En förtroendefull relation och en ömsesidig tillit underlättade 
för att nå fram till föräldrarna. Det berättades att innan råd och information delgavs till föräld-
rarna förekom det att de kunde fråga om lov först. De förklarade att de försökte få till ett sam-
tycke men att det kunde vara svårt ibland. Hembesökets betydelse lyftes fram och att det var 
en fördel att kunna följa familjen sedan barnets födsel eftersom det tar tid att bygga upp ett 
förtroende. Nyblivna BHV-sjuksköterskor träffar ibland barnet och familjen första gången vid 
fyraårskontrollen och har då inte tidigare haft tillfälle eller möjlighet att skapa sig en relation 
till familjen. Det poängterades att rollen inte var att komma med pekpinnar eller att döma för-
äldrarna på något sätt utan deras önskan var istället att förmedla till föräldrarna att de är jätte-
viktiga och ett viktigt stöd för sitt barn. Vid motstånd från föräldrar framkom det att förhåll-
ningssättet var att stå tillbaka och inte propsa på men samtidigt försöka motivera och erbjuda 
föräldern att komma tillbaka för uppföljning.  
 
”… förhållningssättet är väl ändå att jag är försöker vara ganska inkännande och lyssna 
också att jag berättar varför jag tittar på detta idag och att vi liksom jobbar ju med att ha 
barnet i fokus och barnet hälsa i fokus […]man kan också ställa frågan ”får jag berätta lite 
varför vi liksom tittar på det här” och sådär, försöker inte att vara för påstridig så…” (6) 
 
Föräldrarnas reaktioner varierar 
 
Vid samtal om BMI och BMI-kurvan kom det lite varierade reaktioner från föräldrarna. 
Ibland hade föräldrarna redan anat en ohälsosam viktuppgång hos barnet innan de kom på 
besök till BVC och tog själva upp ämnet för diskussion. Många föräldrar var också intresse-
rade av sitt barns tillväxt och ville gärna titta på BMI-kurvan. En del föräldrar hade inte rea-
gerat på att deras barn var överviktiga/feta och blev förvånade över beskedet då skillnaden 
inte synts så tydligt när man träffar barnet varje dag. Ibland hjälpte det inte att visa BMI-
kurvan. De fanns de föräldrar som inte tyckte att det var så märkvärdigt eller något bekymmer 
att deras barn stigit i BMI. Det berättades att dessa föräldrar kunde hade en tendens att bort-
förklara och förringa problemet.  
 
”En del kan bli lite förvånade då och nästan ”oj är det så här, det trodde inte jag att det var 
så illa” och vissa säger att ”jamen det är ju ingen fara det springer han bort” eller ”såna var 
syskonen också”, ”vi var också såna””(9) 
 
Det kunde också uppstå ilska och aggressiva reaktioner hos föräldrarna. Detta resulterade i 
motstånd och ifrågasättande om varför BMI används på små barn. Många föräldrar ansåg det 
dumt och för tidigt att mäta BMI vid fyra år. De undrade om BHV-sjuksköterskan tyckte att 
deras barn var tjocka. Det framkom att föräldrarna tyckte att deras barn redan var perfekta och 
att det därför var onödigt att BVH-sjuksköterskan skulle in och rota och tycka till. Några för-
äldrar hade uttryckt att de var oroliga över att BHV-sjuksköterskan var för hård och att barnet 
senare skulle kunna utveckla anorexi. Föräldrar som hade fler barn med övervikt var inte all-
tid intresserade av att diskutera ämnet mer då de gjort det vid tidigare tillfällen. De föräldrar 
som själva kämpat med övervikt eller fetma kunde antingen uppleva en kränkning genom at 
ämnet togs upp eller så ville de gärna prata om sin egen och barnens problematik. Det berät-
tades att det ibland kunde minska motståndet hos föräldrarna om de fick mer information om 
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hur kurvan fungerar och varför man visar dem vid fyra- och femårskontrollen. Vissa föräldrar 
lämnade dock aldrig dörren öppen för vidare dialog. 
 
Det fanns en tendens till oro hos vissa föräldrar över att deras barn skulle vara underviktiga 
när de egentligen var normalviktiga. Orsaken till detta troddes kunna vara att barn idag gene-
rellt är rundare än vad de varit tidigare. Här kunde det också vara en kulturell skillnad där 
föräldrar från andra kulturer och länder oftare var oroliga för att deras barn skulle äta för lite 
och vara för magra.  
 
Ett användbart instrument  
 
BMI-kurvan var ett hjälpmedel vid hälsokontrollerna men vikten av att ha ett helhetsperspek-
tiv på barnets och dennes viktsituation lyftes fram. Att använda BMI-kurvan resulterade även 
till att det gavs ytterligare information och råd. BMI-kurvan gav även ett stöd till att kunna ha 
uppföljande besök.  
 
Tydligt och konkret verktyg 
 
BMI-kurvan beskrevs som ett tydligt och konkret arbetsverktyg att visa för föräldern. Upple-
velsen var att de genom att visa BMI-kurvan underlättade för föräldrarna att få en tydlig bild 
av sitt barns tillväxt och BMI-utvecklingen över tid. BMI-kurvan möjliggjorde att tydligare 
beskriva och påvisa sambandet mellan viktutveckling och levnadsvanor såsom kost och fysisk 
aktivitet. Upplevelsen var även att det genom att visa BMI-kurvan lättare kunde motivera för-
äldrarna till att komma tillbaka på återbesök eller att få skicka remiss till barnmottagningen. 
Överlag ansågs BMI-kurvan utgöra ett bra stöd och det upplevdes som ett hjälpmedel och 
komplement till den vanliga tillväxtkurvan. Hos de för tidigt födda barnen och hos de under-
viktiga barnen kunde även BMI-kurvan användas för att lättare kunna visa föräldrarna vikt-
förändringar på det lilla barnet. 
 
”… det är ju en helt konkret sak som man kan visa på föräldrarna så att man kan ta upp dom 
där mer specifikt med kost och rörelse…” (1) 
 
Vikten av den kliniska blicken 
 
Vikten av att inte stirra sig blind på BMI-kurvan vid besöket med barnet och föräldrarna lyf-
tes fram och det poängterades att se till helheten. Att lyfta blicken och titta på hur barnet 
framför dem ser ut. Vid besöket observerades barnets kroppsbyggnad, hullet och om magen är 
rund. Ibland stämde inte kurvan med den egna kliniska observationen. Det ansågs att om bar-
net var lång kunde kurvan ge en missvisande bild, att barnet såg överviktigt ut på kurvan men 
inte i verkligheten. Resultatet på BMI-kurvan kunde ibland väcka förvåning hos BHV-
sjuksköterskan. 
 
 ”…oj då, jaha det var på det här viset” (6) 
 
Hennes egen kliniska observation överensstämde inte med kurvan. Vidare berättades det att 
BHV-sjuksköterskan kunde rådgöra med en kollega eller barnmottagningen om hon fick upp 
en BMI-kurva som var avvikande men inte kunde se det själv på barnet. Hon gick även till-
baka och kollade i journalen hur det ändrat sig över tid från föregående besök.  
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Det berättades att det är många faktorer som ligger till grund när det kommer till barnets vikt-
utveckling. Faktorer som vägdes in i helhetsbedömningen var kosten, fysisk aktivitet, sömn, 
ärftlighet, barnomsorg samt om det kunde föreligga någon bakomliggande sjukdom. 
 
”… Ja det får ju inte bara bli fokus kring en kurva det det är viktigt (skratt) att man lyfter 
blicken och tittar på allting annat liksom eller att man får med sig helhetsbilden[…]man får 
ju ändå titta lite på vad det är för barn jag har framför mig aah, och inte bara stirra sig blind 
på den där kurvan…” (7) 
 
Information och råd som motiverar 
 
Utifrån BMI-kurvan var det naturligt att prata om kost och rörelse. Det gavs kostråd och för-
äldrarna försökte uppmuntras att stimulera sina barn till ökad fysisk aktivitet. Det uttrycktes 
att motiverade föräldrar var en förutsättning för att kunna gå vidare. BHV-sjuksköterskorna 
försökte själva uppmuntra och motivera föräldrarna och då även förklara att det inte handlar 
om någon drastisk bantning utan att det är små förändringar som skall till eftersom barnet 
fortfarande växer på längden. Ibland kunde informationen få landa lite hos föräldern och se-
dan repeterades det som sagts. Informationen kunde behöva delas upp på fler tillfällen för att 
inte skulle vara för mycket för föräldrarna att ta in på en gång, för som en BHV-sjuksköterska 
uttryckte sig; 
 
”Det viktigaste är att man får tillbaka dem hit känner jag” (7) 
 
Det uttrycktes att det var lättare att samtala med de föräldrar till barn som man följt sedan 
födseln. För att bättre kunna samtala med föräldrarna under besöket kunde man låta barnet 
leka vid sidan om. Vid konstaterad övervikt och fetma kunde rådgivning ges utifrån utarbe-
tade riktlinjer och framtaget material där det även fanns broschyrer att hänvisa till.  
 
Ett stöd till uppföljningsbesök  
 
BMI-kurvan fyller en stor funktion även vid uppföljningsbesöken. Vid uppföljningen visas 
BMI-kurvan igen för föräldrarna och kurvans utveckling styr till stor del besökets inriktning. 
Vid konstaterad övervikt eller fetma förmedlades att BMI-kurvan förmodligen skulle fortsätta 
stiga om de inte tilltog någon åtgärd. Ibland bokades det in ett läkarbesök om BMI stigit kraf-
tigt. Remiss till barnmottagningen kunde skickas om det ansågs att föräldrarna inte kunde 
presentera en godtagbar orsak till viktökningen, om barnet fortsatte att öka i vikt eller om 
BMI inte ändrades trots uppföljande besök, om man inte hittat någon orsak till viktökningen 
eller om barnet hamnade inom gränsen för definitionen av fetma. Remissen skickades endast 
om föräldrarna gett sitt samtycke. Om föräldrarna tackat nej till remiss kunde barnet tas till-
baka för ny vägning och mätning efter sex månader. Mer stöd till föräldrarna behövdes om 
barnet hade fetma tillika om föräldrarna kämpade med egen övervikt. Det berättades att det 
kunde vara svårt att få tillbaka föräldrarna på uppföljande besök samtidigt som det vid uppvi-
sat motstånd från föräldrarna gjorde att det fanns en försiktighet med att ta tillbaka barnet på 
extrakontroll.  
 
Trots goda intentioner förekom det att föräldrar inte var intresserade av hjälp eller remiss vad 
gäller övervikt eller fetma hos barnet. Vid svårigheter att få med sig föräldrarna på någon 
form av uppföljning togs ärendet upp igen vid nästa besök eller vid överrapporteringen till 
skolhälsovården.  
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”Där släpper jag nog dem och låter de glida vidare och tyvärr blir det skolans bekymmer då” 
(4) 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
I alla studier finns styrkor och svagheter och i diskussionen som följer kommer författarna 
diskutera studiens trovärdighet genom begreppen tillförlitlighet och överförbarhet 
 
Eftersom den kvalitativa innehållsanalysen används för att identifiera variationer med avse-
ende på likheter och skillnader i en text ansåg vi att metoden lämpar sig väl att använda när 
syftet är att undersöka BHV-sjuksköterskans erfarenhet att använda sig av BMI-kurvan vid 
hälsokontrollerna på BVC (Elo & Kyngäs 2008). Valet av undersökningsmetod avgörs av 
syftet med undersökningen och vilken frågeställning författarna har. Vi kunde valt en kvanti-
tativ metod och genom enkät fått svar på frågan hur ofta BHV- sjuksköterskan använder BMI-
kurvan. Kvantitativa studier bygger enligt Dahlberg (2014, s. 20) ofta på matematik och siff-
ror och resulterar enligt Trost (2010, s. 32) i en mer ytlig och övergripande kunskap och för-
fattarnas vilja här var att försöka uppnå en djupare förståelse vad gäller BHV-sjuksköterskor 
erfarenhet och vi anser att syftet inte hade uppnåtts med en kvantitativ metod.  
 
Vid kvalitativa studier eftersträvas så stor variation som möjligt i urvalet eftersom önskemålet 
är att förstå och urskilja mönster utifrån deltagarnas olika livserfarenheter (Trots 2010, s. 32, 
137). Vi anser att det är en styrka i studien att det förekommer stor bredd och variation vad 
gäller informanternas arbetslivserfarenhet samt den geografiska spridningen. Den geografiska 
spridningen innefattar dock inte så stora kulturella skillnader vilket är en begränsning och 
hade varit intressant att undersöka. Att könsfördelningen i studien bestod av enbart kvinnor 
kan ses som en svaghet och det hade varit önskvärt med både kvinnliga och manliga delta-
gare. På de BVC-verksamheter vi besökte arbetade inga män. Möjligheten att belysa genus-
perspektiv försvåras då det är ovanligt med manliga BHV-sjuksköterskor. 
 
Vi var båda nybörjare när det kommer till att intervjua och vi upplevde det svårt och osäkert i 
början. Intervjuteknik är en konst och precis som Trost (2010, s. 9) skriver krävs det en hel 
del träning och det räcker inte enbart med teoretiska kunskaper om hur en intervju ska genom-
föras. Trots brister vad gäller vår intervjuteknik fanns det delar i samtliga intervjuer som sva-
rade upp mot studiens syfte och som vi kunde använda i resultatet. Ingen intervju blev exklu-
derad. Efter att vi genomfört den första intervjun skickades den transkriberad till handledaren 
som gav bra feedback som vi tog med oss till de resterande intervjuerna. Vi började alla inter-
vjuer med samma ingångsfråga och använde oss inte av en intervjuguide som annars är van-
ligt vid kvalitativa intervjuer. En intervjuguide kan ses som ett manus för intervjun (Kvale & 
Brinkmann 2014, s. 172). En intervjuguide kan underlätta och utgöra ett bra stöd men samti-
digt ville vi undvika att bli alltför styrd av uppspaltade exakta och detaljerade intervjufrågor. 
Våra följdfrågor var både av sonderande natur såsom ”kan du berätta mer” och ibland räckte 
det med ett medgivande som ”mm” från oss för att informanterna skulle fortsatta utveckla sitt 
resonemang. Att ställa följdfrågor förutsätter ett aktivt lyssnande vilket enligt Kvale och 
Brinkmann (2014, s. 180) är lika viktigt som att behärska frågetekniken. Ett aktivt lyssnande 
innebär att vi som intervjuar lyssnar till det som sägs, att vi visar öppenhet, kunskap om inter-
vjuämnet, känslighet för relationen i intervjusituationen samt har insikt i vad vi vill fråga om. 
Ibland svarade våra informanter snabbt, kort och koncist på frågan varav det kunde uppstå 
tystnad. I början upplevdes tystnaden som lite ansträngd av oss innan våra följdfrågor kom 
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naturligt. Ett vanligt misstag i början för den som är otränad i intervjusituationer är just rädsla 
och skräck för tystnad i intervjusammanhang och kan lätt bli ett stressmoment (Trost 2010, s. 
97). Trost (2010, s. 97) fortsätter att detta kan medföra att intervjuaren alltför snabbt kan 
komma med nya frågor vilket kan avbryta en tankekedja hos den intervjuade som i sin tur kan 
komma att hämma intervjun. Ibland kunde informanten komma ifrån ämnet och syftet och vi 
fick i sådana situationer backa tillbaka. Vi avbröt inte utan lät informanten prata färdigt. Trost 
(2010, s. 97) skriver att det enbart är ett giltigt skäl att avleda om intervjun spårar ut och 
kommer in på ett ämne som är irrelevant för det intervjun är avsedd att ta upp.  
 
Samtliga intervjuer spelades in vilket underlättade för författarna att koncentrera sig på svaren 
och ställa relevanta följdfrågor. Att intervjuerna utfördes på arbetsplatsen minimerade risken 
för att informanterna skulle hamna i underläge och känna sig otrygga. Ingen av informanterna 
avbröt intervjun. Vid ett intervjutillfälle kom en kollega till informanten in i rummet men det 
var inget som vi uppfattade störde intervjun eller informantens svar och intervjun gick att an-
vända. Att våra intervjuer var korta kan ses som en svaghet då de varade mellan 8 till 13 mi-
nuter men i den här studien föll det väl ut då intervjuerna visade sig vara väldigt innehållsrika 
trots sin korta längd och författarna anser inte att detta har påverkat studiens trovärdighet.   
 
Med tanke på att vi båda har barn som antingen har besökt BVC eller besöker BVC regelbun-
det har vi erfarenheter som föräldrar av att mäta barnens tillväxt. Detta upplevde vi dock inte 
som något problem då vi i förväg inte hade någon känslomässig koppling till just användandet 
av BMI-kurvan i samband med besöken. Detta kan annars påverka uppsatsskrivaren och upp-
satsen negativt enligt Dahlberg (2014, s. 25). Dock har vi under studiens gång ställt oss frågan 
om den undervisning vi fått i ämnet gör att vi inte ser användandet av BMI-kurvan med till-
räckligt kritiska ögon. Genom att medvetandegöra och vara öppna med vår förförståelse och 
tidigare erfarenheter har vi minimerat risken för att studiens tillförlitlighet skulle påverkas.  
 
Analysprocessen genomfördes gemensamt och vi träffades regelbundet vilket stärker resulta-
tets tillförlitlighet (Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 224). Vi har båda läst och 
tagit del av varandras intervjuer samt bearbetat innehållet tillsammans. Diskussioner fördes 
fram och tillbaka mellan oss under arbetets gång för att få fram relevanta subkategorier samt 
huvudkategorier. Vissa av koderna var svårare att placera i rätt subkategori då vi upplevde att 
en del hängde samman och gick in i varandra. Ingen data ska helst hamna eller passa in i två 
eller flera kategorier skriver Lundman och Graneheim (2017, s. 217). Vidare fortsätter Lund-
man och Graneheim (2017, s. 217) att denna regel kan vara svår att efterfölja när den insam-
lade datan handlar om människors upplevelser.  Upplevelserna kan vara sammanflätade vilket 
gör att de kan passa i flera kategorier. Under hela processen fanns syftet ständigt närvarande. 
De citat författarna använt sig av är autentiska vilket styrker informanternas svar och ökar 
tillförlitligheten. 
 
I vilken utsträckning författarnas resultat kan överföras och användas till andra personer och 
sammanhang handlar om överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 224). Re-
sultatet i vår studie beskriver tio stycken BHV-sjuksköterskor erfarenheter av att använda 
BMI-kurvan. Resultatet kan bli en inspiration till vidare forskning och en källa till reflektion 
över hur man arbetar med BMI-kurvan vid hälsokontrollerna på BVC. Lundman och Hällgren 
Graneheim (2017, s. 224) menar att det är läsaren som i slutändan avgör om resultatet är över-
förbart. Antal intervjupersoner är för få för att kunna generalisera resultatet Men författarna 
anser resultatet vara värdefullt och har sin användbarhet inom främst barnhälsovården.  
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Resultatdiskussion 
 
Det övergripande resultatet i vår studie visar att BHV-sjuksköterskorna erfar att BMI-kurvan 
är ett tydligt och användbart instrument. I studien framkommer att arbetssättet varierar kring 
hur och när BHV-sjuksköterskorna använder BMI-kurvan i samband med de olika hälsokon-
trollerna på BVC. Utifrån BMI-kurvan samtalade BHV-sjuksköterskan kring barnets vikt vil-
ket uppfattades som en finkänslig uppgift som kunde väcka olika reaktioner från föräldrarna. 
En tillitsfull relation mellan BHV-sjuksköterskan och familjen lyftes fram som en förutsätt-
ning för det vårdande samtalet. 
 
Resultatet visade att BMI-kurvan användes av BHV-sjuksköterskorna, dock i olika stor ut-
sträckning. Den användes inte per automatik vid varje besök utan främst vid fyra - och fem 
årskontrollen. Det förekom att BHV- sjuksköterskor tittade på BMI även vid 2 ½ årsbesöket. I 
en studie av Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) beskrivs BMI-kurvan som ett vik-
tigt, kraftfullt och objektivt verktyg. Även i vårt resultat upplevdes BMI-kurvan som ett kon-
kret och enkelt verktyg som tydligt visade om barnet hade övervikt eller fetma. Vidare menar 
Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) att BMI-kurvan utgjorde ett väsentligt stöd för 
att hjälpa föräldrarna att inse fakta om deras barns vikt och dess fakta ansågs obestridliga. Vår 
reflektion utifrån studiens resultat är även att BHV - sjuksköterskornas arbetssätt samt till-
lämpning av BMI-kurvan varierar trots att det finns riktlinjer beskrivna i rikshandboken. 
 
Resultatet visar att BMI-kurvan blev en naturlig ingång till konversation med föräldern angå-
ende barnets viktutveckling vilket även framkommer i studien av Edvardsson, Edvardsson 
och Hörnsten (2009). Vidare skriver Almkvist & Johannesson (2014) att det är viktigt att 
BHV-sjuksköterskan utgår från föräldrarnas upplevelser i samtalet. Detta tyckte vi att infor-
manterna gjorde när de valde att fråga föräldrarna vad de tyckte om hur kurvorna såg ut, när 
de ställde öppna frågor till föräldrarna och när de var intresserade av att höra föräldrarnas 
version på problemet. Som vi tidigare nämnt skall barnhälsovårdens hälsofrämjande ansats ha 
som mål att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap. Detta kan man göra genom att vara inkän-
nande för föräldrarnas behov; att bli bekräftade, sedda och lyssnade på (Almkvist & Johan-
nesson 2014; Kneck 2013, s. 35) vilket också kan minimera risken för att det uppstår ett vård-
lidande i relationen mellan BHV-sjuksköterska, barnen och deras föräldrar (Wiklund 2003, 
s.104-105). Med vårdvetenskapen som bas kan vi konstatera att Både BHV-sjuksköterskan 
och föräldrarna är experter, fast på olika saker (Dahlberg & Segesten 2010, s. 111; Kneck 
2013, s. 35). BHV-sjuksköterskan är expert på barnhälsovård och föräldern är expert på sitt 
barn (Almkvist & Johannesson 2014). Utifrån litteraturen och fynden i vårt resultatsvar kan vi 
dra slutsatsen att det är viktigt att ha en inkännande attityd samt att lyssna in vad föräldrarna 
har att säga om situationen.  
 
I intervjuerna framkom det att det förekom att BHV-sjuksköterskan frågade om lov innan hon 
gav vidare information. BHV-sjuksköterskorna berättade att de gav kostråd till föräldrarna 
och försökte uppmuntra till ökad fysisk aktivitet. Enligt riktlinjerna i Rikshandboken (Alm-
kvist & Johannesson 2014) skall inte BHV-sjuksköterskan överösa föräldrarna med goda råd 
som inte är efterfrågade. Det beskrivs också som en framgångsrik metod att fråga om lov in-
nan man ger konkreta råd eller tillför föräldrarna ny information. Det är också viktigt att 
BHV- sjuksköterskan tänker på att förmedla neutral fakta och inte lägga in sina egna värde-
ringar (Arborelius 2013, s. 193). BHV-sjuksköterskan kan dock aldrig vara helt objektiv i 
förhållande till sin tillvaro för precis som vi är vår kropp är vi också en del av den verklighet 
vi förhåller oss till. Våra tidigare erfarenheter och våra förväntningar på vad som skall hända i 
stunden och framtiden får betydelse för hur vi handlar i varje situation (Wiklund 2003, s. 52). 
Det hade varit intressant att veta lite mer om föräldrarna frågat efter den information som 
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BHV- sjuksköterskan delade med sig av eller om BHV-sjuksköterskan gav den ändå. Enligt 
Arborelius (2013, s. 190) är ofta gapet mellan kunskap och handlande stort vilket talar för att 
informationsöverföring, att ge råd, och att förklara för föräldrarna hur man kan göra är en 
bristfällig metod med sparsamt resultat om man vill få till stånd en livsstilsförändring. Arbo-
relius (2013, s. 192) menar istället att man bör uppmuntra och stödja föräldrarnas egna ini-
tiativ till förändring för att kunna nå bästa resultat. Dock är inte saklig information att un-
derskatta helt då den behövs för att föräldrarna skall kunna ta ställning till en beteendeföränd-
ring. I resultatet beskrivs att BHV-sjuksköterskan kunde låta informationen sjunka in hos för-
äldrarna och sedan repetera de viktiga delarna. BHV-sjuksköterskorna kunde även dela upp 
informationen på flera besökstillfällen, vilket också rekommenderas av Almkvist & Johannes-
son (2014) som menar att hälsoinformation ger bättre resultat när man kan återkomma till 
frågan över tid i en pågående relation. Här upplever vi att barnhälsovården har en unik och 
viktig syrka, kontinuitet över tid, där man vid optimala förhållanden träffar samma BHV-
sjuksköterska som man haft vid tidigare besök.   
 
I likhet med fynd i tidigare forskning som vi redan nämnt (Flower et al. 2007; Isma et al. 
2013; Regber et al. 2013) framgår det i vårt resultat att BHV- sjuksköterskorna hade stor till-
tro till sin kliniska blick och tittade först på BMI-kurvan när de uppskattade att barnet såg 
överviktigt ut eller om barnet stuckit iväg mer än förväntat på de den vanliga tillväxtkurvan. 
BHV-sjuksköterskorna i vår studie upplevde att BMI-kurvan kunde vara missvisande i vissa 
situationer och upplevelsen var även att kurvan inte alltid stämde överens med deras egen 
observation. Dessa fynd är således inte unika för vår studie och visar på komplexiteten i att 
använda BMI-kurvan.  I ytterligare en svensk studie från 2012 (Isma, Bramhagen, Ahlström, 
Östman & Dykes) förklaras att normen för vad som idag betraktas som en normal och hälso-
sam vikt har ändrats i takt med att alltfler svenskar både barn och vuxna blivit allt tyngre och 
det kan vara svårt för BHV-sjuksköterskan att bedöma och definiera vilka barn som är över-
viktiga. Isma et al. (2012) utvecklar sitt resonemang och menar att BHV-sjuksköterskor an-
passat sig till samhällsutvecklingen och att den ökande andel överviktiga barn medför att 
dessa barn inte längre sticker ut. Detta påverkar BHV-sjuksköterskans bild och möjligheten 
att objektivt bedöma vilka av barnen de möter som bör betraktas som överviktiga. Ett par ki-
los övervikt ansågs i studien inte alltid vara ett problem (Isma et l. 2012). Vidare beskriver 
Isma et al. (2012) att det i deras studie framkom en tendens hos BHV-sjuksköterskor till att 
underskatta vidden av övervikt hos barn vilket kan resultera i otillräcklig behandling. Studien 
av Isma et al. (2012) väcker funderingar hos oss om det finns risk för underdiagnostisering 
om BHV-sjuksköterskan förlitar sig alltför mycket på sin kliniska blick vid bedömning av 
barns hälsotillstånd.  
 
I resultatet visade det sig att BHV-sjuksköterskorna lade stor vikt vid att följa trendutveckl-
ingen och titta på hur vikten förändrats över tid från föregående besök samt att se till helheten 
vid tillväxtbedömningarna. Att inte enbart fokusera på kurvan lyftes fram av BHV-
sjuksköterskorna och i helhetsbedömningen vägdes livsstilsfaktorer in såsom kost och fysisk 
aktivitet. BHV-sjuksköterskorna visade medvetenhet om hälsans bestämningsfaktorer och 
fokus låg på barnet och dess hälsa. Barnhälsovården är, som tidigare nämnt, en betydelsefull 
aktör på samhällsnivå som kan bidra till att skapa gynnsamma förutsättningar och stödjande 
miljöer för att underlätta att göra goda val (Scriven 2013, s. 35). Hälsan påverkas av livsstils-
faktorer där individens egna val har stor betydelse samt av social, ekonomiska samhälls och 
miljöfaktorer. Vidare menar Scriven (2013, s. 28, 369) att hälsofrämjande arbete är både den 
enskilde individens ansvar samt samhällets ansvar. Om miljön som människor lever i gynnar 
en sundare livsstil underlättar det för individer att göra hälsosamma val. 
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Övervikt och fetma är inte bara ett stort och allvarligt hälsoproblem ur ett individperspektiv 
utan även ur ett hållbarhetsperspektiv. Hållbar utveckling handlar till stor del om att använda 
våra resurser rätt ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv inför kommande ge-
nerations hälsa och behov. Genom att vägleda familjer till sunda, goda och hållbara förhåll-
ningssätt till mat och rörelse hjälper barnhälsovården till att förhindra uppkomst och utveckl-
ing av övervikt och fetma och bidrar även till minskning av levnadsvanornas negativa miljö-
påverkan vilket främjar en hållbar utveckling (Folkhälsomyndigheten & Livsmedelsverket 
2017, s. 8; Håkansson & Derwin, 2016). 
 
Det är vårdandets övergripande mål att stödja och stärka människors hälsoprocesser och det är 
vårdvetenskapens uppgift att skapa den kunskap som behövs för att möjliggöra ett sådant vår-
dande (Dahlberg & Segesten 2010, s. 101). Genom att använda sig av BMI- kurvan vid hälso-
kontrollerna på ett finkänsligt sätt och möta föräldrarna där de befinner sig tror vi att BHV-
sjuksköterskan kan få till en dialog med föräldrarna där de kan få lov att hjälpa till att be-
främja de hälsoprocesser som finns och därigenom minska risken för lidande i olika former 
och förändring av den subjektiva kropp som Wiklund talar om (2003, s. 49-50).   
 
Det hade varit intressant att undersöka hur föräldrar upplever det när BHV-sjuksköterskan 
använder sig av BMI-kurvan vid hälsokontrollerna för att kunna få ytterligare ett perspektiv 
på arbetsinstrumentet. Vidare hade det även varit intressant att undersöka om BHV-
sjuksköterskor i mer invandrartäta områden har samma erfarenhet av att använda BMI-kurvan 
som informanterna i vår studie. Det framkom även i resultatet att enstaka BHV- sjuksköters-
kor använde BMI-kurvan även hos de för tidigt födda barnen och hos underviktiga barn. Det 
blev tydligare för föräldrarna att se viktförändringar på det lilla barnet. Detta var ny kunskap 
för oss och vi har inte funnit stöd i litteraturen för detta användningsområde vilket kan föran-
leda vidare forskning. 
 
Slutsats 
 
BMI-kurvan används framför allt vid hälsokontrollerna på de äldre barnen på BVC och BHV-
sjuksköterskan har en stor tilltro till den kliniska blicken. Att använda BMI-kurvan kan bli en 
naturlig ingång att samtala med föräldrarna kring barnets övervikt samt familjens och barnets 
levnadsvanor. Detta samtal är en finkänslig uppgift för BHV-sjuksköterskorna och förutsätter 
ett respektfullt och ödmjukt förhållningssätt hos BHV-sjuksköterskan. Det är av högsta vikt 
att fortsätta främja en god relation med familjen. BMI-kurvan är ett praktiskt och användbart 
hjälpmedel för BHV-sjuksköterskan men för många BHV-sjuksköterskor är det även viktigt 
att se till helheten och den kontext som barnet befinner sig i. BHV-sjuksköterskan får ta emot 
olika reaktioner från föräldrarna när de använder sig av BMI-kurvan. Användandet av BMI-
kurvan leder också till att BHV-sjuksköterskan upplever att hon behöver ge föräldrarna råd 
och information samt att hon ibland även behöver göra andra professioner delaktiga så som 
exempelvis läkare.  
 
Resultatet kan användas i undervisningen inom specialistprogrammen till distriktsköterska 
eller barnsjuksköterska för att lyfta betydelsen av att använda BMI- kurvan och att göra det på 
ett finkänsligt sätt. Resultatet kan hjälpa till att starta en reflektion hos BHV personal kring 
användandet av BMI-kurvan i samband med hälsokontrollerna på BVC. Detta kan i sin för-
längning bidra till att förebygga och minska utvecklingen av övervikt och fetma hos barn vil-
ket även främjar hållbar utveckling 
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Bilaga 1 
 

 
 
Till verksamhetschef för godkännande datainsamling  
 
Hej! 
 
Vi är två sjuksköterskor, Elin och Åsa, som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning mot distriktssjuksköterska vid Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen 
gör vi ett examensarbete i vårdvetenskap på magisternivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka erfaren-
heter distriktssköterskor inom BVC har av att uppmärksamma övervikt och fetma hos barn 
genom att använda BMI kurvan.  

Vi skulle uppskatta din hjälp att hitta intresserade distriktssköterskor till vår studie. Förhopp-
ningen är att hitta åtta distriktssköterskor totalt sett.  

Datainsamling kommer att ske genom bandade semi-strukturerade intervjuer som sedan 
avidentifieras och analyseras med kvalitativ innehållsanalys . Intervjuerna kommer att ske 
hösten 2017 och kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången 
beräknar vi till mellan 20och 30 minuter. Att medverka i studien är frivilligt och kan när som 
helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till 
deltagarna vid publiceringen.  
 
För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om delta-
gande senast v 35. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress.  

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare  

Med vänliga hälsningar 
Elin och Åsa 
 
Elin Granlund                                           Åsa Mellström 
e-mail xxxxx                                                                 e-mail xxxxx 
telefon nr xxx                                                                telefon nr xxxx 
 
Handledare       
Laura Darcy, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap Högskolan i Borås 
e-mail xxxxx 
telefon nr xxx 
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Godkännande 
 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Elin Granlund och Åsa Mellström     
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
_______________________________ 
Datum, Namn 
Titel/Verksamhet/Ort 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Vi heter Elin och Åsa och är två studenter som läser till distriktssköterska vid      
Högskolan i Borås. I vår utbildning ingår det att skriva en magisteruppsats. Vi 
avser i vår uppsats att belysa BVC sjuksköterskans erfarenheter och upplevelse 
av att använda BMI-kurvan i det förebyggande arbetet med övervikt och fetma 
inom barnhälsovården. 
 
Vår förhoppning är att komma igång med våra intervjuer september månad, be-
räknad tidsåtgång mellan 20 och 30 minuter. Val av plats enligt överenskom-
melse. 
 
Vi undrar om ni har möjlighet att delta 
Kontakta oss gärna om ni har några frågor. 
Vi har även skickat ut brev till er verksamhetschef för godkännande. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Elin Granlund 
xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx 
 
Åsa Mellström 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 
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