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SAMMANFATTNING

Bakgrund: Prevalensen av övervikt och fetma hos barn har ökat över hela världen de senaste

årtionden.  Primroseprojektet är ett forskningsprojekt som studerar möjligheten att förebygga

barnfetma genom föräldrasamtal på barnavårdscentralen (BVC). Sjuksköterskans compliance

till den interventionsmanual som används förväntas vara viktigt för resultatet.

Syfte: Att inom ramen för Primroseprojektet bedöma hur föräldrar och BVC sjuksköterskor, i

samband med att barnet genomgår hälsoundersökning vid tolv månaders ålder på

barnavårdscentralen, följt Primrosemanualens instruktioner.

Metod: Matdagbok och målformuleringsblad granskades utifrån om de var ifyllda enligt

manualens instruktioner. Målformuleringsbladet poängsattes också utifrån den detaljnivå

målen var formulerade.

Resultat: Nästan 75 procent av de inkomna matdagböckerna var ifyllda på ett korrekt sätt.

Resultatet av poängbedömningen av målformuleringsbladen visade att sjuksköterskan

tillsammans med föräldern inte hade formulerat detaljerade mål i den omfattning som var

önskvärd.

Slutsats: Instruktionerna för hur matdagböckerna skulle fyllas i var tydliga. Den låga graden

av detaljerade mål tror författarna beror på en bristande överensstämmelse mellan hur

instruktionerna till sjuksköterskan var formulerade och de kriterier som skulle vara uppfyllda

för att få poäng.

Nyckelord: barnfetma, prevention, BVC-sjuksköterska, compliance



ABSTRACT

Background: The prevalence of childhood overweight and obesity has increased worldwide

during the last few decades. The Primrose project studies the potential to prevent child obesity

by parental consultation at a child health centre. It is critical that the health visitor complies

with the instruction manual for any intervention.

Aim: Within the framework of the Primrose project, evaluate to what extent health visitors

and parents have followed the instructions in the Primrose manual, during a health control at

the age of twelve months.

Method: The food diary and the goal formulation sheet were studied in order to evaluate

whether they had been completed according to the manual. The latter was graded using a

recommended point system related to the level of detail the goals were formulated.

Result: Nearly 75% of the food diaries were completed in a correct manner. The evaluation

of the points derived from the goal formulation sheets indicates that the health visitor,

together with the parents, had not been able to formulate the goals in sufficient detail.

Conclusion: The instructions for the completion of the food diaries are clear. The authors

consider that the unsatisfactory result with the level of detail the goals were formulated is

caused by the lack of agreement between the way the instructions were presented and the

demands of the criteria that steer the point system.

Keywords: child obesity, prevention, health visitor, compliance
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BAKGRUND

Övervikt hos barn

Övervikt och fetma bland barn, ungdomar och unga vuxna har ökat i Sverige och den övriga

världen de senaste årtiondena (Eriksson, Rasmussen & Nordqvist, 2005). I Sverige har

prevalensen för övervikt och fetma dubblerats de senaste trettio åren medan prevalensen för

undervikt har halverats (Neovius, Kark & Rasmussen, 2008). Övervikt och fetma definieras

vanligen med hjälp av Body Mass Index ( BMI ) och beräknas enligt formeln: vikt i kg / längd

i meter kvadrat. För vuxna ligger gränsen för övervikt vid BMI 25 och för fetma vid BMI 30.

BMI beräknas på samma sätt för barn som för vuxna, men det går inte att använda samma

BMI-gränser eftersom ett normalt BMI för barn varierar beroende på ålder och kön. Barnets

BMI ska jämföras med internationellt accepterade gränsvärden för barn (iso-BMI 25 för

övervikt och iso-BMI 30 för fetma). Dessa gränsvärden är sammanställda i tabeller i vilka

man tar hänsyn till barnets ålder och kön (Karlberg, Luo & Albertsson-Wikland, 2001;

Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2009). Samhällsekonomiskt har övervikt och

fetma en stor betydelse eftersom personer som lider av detta har en signifikant ökad risk för

att behöva utnyttja Försäkringskassans aktivitets- och sjukersättning (Neovius et al., 2008). I

en svensk kohortstudie jämfördes BMI för barn födda 1985-1987 med data från en liknande

barngrupp, som var födda tolv år tidigare, 1973-1975.  Resultatet av studien visade att det inte

fanns några skillnader mellan gruppernas BMI fram till fem-, sex- års ålder men därefter

ökade BMI för gruppen barn som var födda 1985-1987 och speciellt för gruppen med svår

fetma, med BMI över 35 (Eriksson et al., 2005). I en studie från Uppsala jämfördes medel-

BMI för barn som var fyra, tio och sexton år 1982 med motsvarande data för barn i samma

åldrar 2002. I grupperna ingick totalt 531 flickor och 535 pojkar. Resultatet visade att fler

fyra- och tioåringar var överviktiga 2002 och skillnaden var störst bland flickor. Ingen

skillnad kunde mätas mellan barnens BMI i de två grupperna som var sexton år. Författarna

tolkade detta resultat som ett bevis på att övervikt är orsakad av en ganska nyligen

uppkommen förändring av livsstil (Holmbäck et al., 2006). Barn med fetma löper en ökad risk

för att utveckla högt blodtryck och för tidig död i typ 2-diabetes, hjärtinfarkt och relaterade

hjärt- och kärlsjukdomar (Falkstedt, Hemmingsson, Rasmussen & Lundberg, 2007; Mulnier et

al., 2006).

Vanor och beteenden rörande mat och fysisk aktivitet grundläggs tidigt i livet och föräldrarnas

hälsobeteenden är av stor betydelse i denna process. Föräldrars grad av fysisk aktivitet har ett
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starkt samband med barnets fysiska aktivitet (Eriksson, Nordqvist & Rasmussen, 2008),

graden av fysisk aktivitet i barndomen förefaller att behållas även i vuxenlivet (Trudeau,

Laurencelle & Shepard, 2004) och föräldrars matvanor avspeglar barnets matvanor, speciellt

då det gäller intag av sötsaker (Elfhag, Tholin & Rasmussen, 2008). En studie från North

Carolina, USA, visade att många föräldrar till barn med övervikt bedömer barnets vikt som

”hälsosam” . Denna felaktiga perception ansågs kunna leda till att behandlingen sätts in sent,

vilket är en nackdel, eftersom det är lättare att ändra mat – och rörelsebeteenden då övervikten

är mindre utvecklad (Perrin et al., 2010).

Rekommendationer

Fysisk aktivitet

Enligt internationella riktlinjer rekommenderas minst trettio minuters fysisk aktivitet för

vuxna på minst en måttligt intensiv nivå varje dag, motsvarande en extra energiförbrukning på

150 kilokalorier (Pate et al., 1995). Denna rekommendation gäller idag i hela Norden

(Nordiska rådet, 2004). Nordiska rådet har även rekommendationer för barn och unga och

som innebär att denna åldersgrupp bör ägna minst sextio minuter till fysisk aktivitet varje dag.

Denna kan delas upp i flera pass under dagen och bör vara så allsidig som möjligt för att ge

kondition, muskelstyrka, rörlighet, snabbhet, kortare reaktionstid samt koordination.

Måltidsording

Enligt livsmedelsverkets riktlinjer för måltidsordning skall energi- och näringstillförseln

fördelas jämt över dagen. För barn och vuxna är en lämplig måltidsordning tre huvudmål och

ett till tre mellanmål med god näringsmässig sammansättning. Följande fördelning av

energiintaget föreslås: frukost 20-25 procent, lunch 25-35 procent och middag 25-35 procent.

Tidpunkterna blir ofta beroende av arbetstid, skoltid och andra åtaganden men det är önskvärt

med ett regelbundet måltidsmönster och att tillräckligt med tid avsätts för att maten ska kunna

ätas i lugn och ro (Livsmedelsverket, 2011).

Livsmedelsval

Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att

barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt och den andra

är att ge barnet bra matvanor. Lär sig barnet från början att uppskatta hälsosam mat är

förutsättningarna för god hälsa under resten av livet större. För barn över ett år gäller i stort
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sett samma kostråd som för vuxna. Livsmedelsverket har gjort en sammanställning över de

fem viktigaste råden angående livsmedelsval: Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 mg om

dagen, välj i första hand fullkornsprodukter, välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel, ät fisk

ofta, gärna tre gånger i veckan och använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen

(Livsmedelsverket, 2011).

Att ändra livsstilsvanor

Många hälsoproblem är relaterade till livsstilsfaktorer såsom kost, fysisk aktivitet och

rökning. Att ändra sådana beteenden är svårt och kräver mycket tid och motivation för att

lyckas. I studier har det framkommit att patienter inte nödvändigtvis vill ta emot råd eller bli

tillsagda vad de ska göra (Stott & Pill, 1990), istället finns evidens för att mer

patientcentrerade synsätt leder till bättre resultat.(Kaplan, Greenfield & Ware, 1989).

Social-kognitiv teori

Inom det inlärningspsykologiska området ingår den social-kognitiva teoribildningen vilken

poängterar att inlärning av beteenden sker genom positiva förebilder. Teorin har sedan

vidareutvecklats och använts i empirisk forskning för att studera möjligheten att förändra

hälsobeteenden. Ett centralt begrepp inom denna teori är tilliten till den egna förmågan

(Bandura, 2001).

Motiverande samtal

Motiverande samtal (”motivational interviewing”; MI) är en patientcentrerad samtalsmetod

som syftar till att förbereda individer på att genomföra beteendeförändringar. Centralt i

metoden är att öka motivationen, hjälpa individen att uttrycka sina egna önskemål om

förändringar samt uppmuntra till realistiska mål för att nå denna förändring. Atmosfären vid

MI skall vara icke dömande utan empatisk och uppmuntrande och individen skall känna sig

fri att uttrycka både positiva och negativa tankar kring det nuvarande beteendet och inför

beteendeförändringen. (Miller & Rollnick, 2002). Flera studier har visat att MI är en effektiv

metod att förändra en rad olika hälsobeteenden med stark evidens för effektivitet vid alkohol-

och narkotikamissbruk (Burke, Arkowitz & Menchola, 2003).
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Compliance

Begreppet compliance översätts ofta till följsamhet. I hälso- och sjukvården används

begreppet vanligen för att beskriva patienters vilja eller möjlighet att följa givna ordinationer.

I en amerikansk studie undersöktes patienters compliance till hur de efterföljde råd om träning

för att förebygga behov av total höftledsplastik. Resultatet visade att bara en tredjedel av

patienter med sjukvårdsutbildning behövde genomgå operationen, jämfört med patienter med

annan utbildning (Rizzo, Clifford, Gunneson & Urbaniak, 2004). Inom många områden i

hälso- och sjukvården finns nationella riktlinjer för hur vården skall bedrivas. Genom att

studera hur sjukvårdspersonal följer dessa riktlinjer kan personalens compliance utvärderas. I

tvärsnittstudier åren 1993, 1998, 2003 och 2008, undersöktes i vilken grad riktlinjerna för

smärtskattning följdes på samtliga neonatalavdelningar i Sverige. Resultatet visade på en ökad

compliance genom att antalet neonatalavdelningar som använde en strukturerad

smärtskattning hade ökat från 64 procent år 1993 till 83 procent år 2008 (Gradin & Eriksson,

2011).

I en svensk studie inom primärvården intervjuades tolv sjuksköterskor, om sina upplevelser

kring arbetet med att undervisa patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). En stor

del av mottagningsarbetet bestod av att motivera patienterna till att sluta röka och ändra sin

livsstil. Resultatet av denna studie visade att sjuksköterskor som upplevde att de hade stöd,

främst från kollegor men även från läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och chefer, kände

sig tryggare i sin yrkesroll och detta möjliggjorde en utveckling av patientundervisningen.

Andra faktorer som styrkte denna känsla var att ha goda kunskaper i ämnet och att ha tillgång

till riktlinjer för hur patientundervisningen skulle genomföras. Sjuksköterskor som däremot

upplevde att de hade brist på stöd, struktur och tid för patientundervisning, kände att en sådan

utveckling inte var möjlig (Zakrisson & Hägglund, 2010).

Matdagbok

För att få en objektiv bild av vad en person äter under en dag kan en matdagbok vara

värdefull. Personen får då skriva ner vad de olika måltiderna har innehållit och om det har

förekommit några mellanmål och vad de bestått av. I flertal studier har matdagböcker använts

för att få ett objektivt mått på studiedeltagarnas matintag. En av dessa var en brittisk studie

som undersökte olika dietmönster hos barn. Föräldrarna skulle under fyra dagar fylla i en

matdagbok och anteckna allt barnet hade ätit. Åttio procent av barnens föräldrar hade fyllt i
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matdagboken enligt anvisningarna i studien (Pelsser, Frankena, Buitelaar & Rommelse, 2010;

Pryer & Rogers, 2008).

Målformulering

All verksamhet har mer eller mindre uttalade mål beskrivna vilket möjliggör utvärdering om

målen uppnåtts eller ej. I en svensk undersökning om familjeterapi som behandling vid

barnfetma framkom att hälso- och sjukvårdpersonal bör börja med att formulera enkla, små,

konkreta och viktiga mål istället för att ge medicinsk information och förklara behandlingens

huvudmål (Peterson, 2005).

Interventioner mot barnfetma

I en norsk studie följdes 62 barn under ett år, mellan åren 2004 -2007. Barnen som

inkluderades skulle ha ett iso-BMI >30 och vara fysiskt inaktiva, vilket innebar att de inte

hade någon sport som fritidsaktivitet utan föredrog stillasittande aktiviteter. Under studien

uppmanades föräldrarna att aktivt delta i den fysiska träningen tillsammans med sina barn.

Resultatet visade att fysisk aktivitet ger en ökad fysisk kapacitet och en signifikant minskning

av BMI. Signifikant fler föräldrar, i gruppen barn som fullföljde studien, deltog aktivt.

Resultatet visar att en aktiv medverkan av föräldrar var viktig (Sola, Brekke & Brekke, 2010).

I en amerikansk litteraturstudie studerades gynnsamma faktorer och hinder med olika

pediatriska viktbehandlingsprogram. Resultatet visade att barn och ungdomar sällan deltar i

direkta viktminskningsbehandlingar och att flertal nyare studier hade föreslagit ett

interdisciplinärt arbetssätt, vilket innefattade förändringar av diet och fysisk aktivitet,

föräldraengagemang och beteendeförändringar. I samma litteraturstudie beskrevs en studie

som jämförde en grupp med enbart barn och en grupp med barn och deras föräldrar för att se

hur väl de lyckades förändra kost- och aktivitetsmönster. Gruppen med barn och föräldrar

deltog signifikant längre tid i viktminskningsprogrammet och följde rekommendationerna i

högre grad än gruppen där enbart barn deltog. Gemensamt för flera studier var att de

poängterade den viktiga kopplingen mellan familjemiljön och möjligheten att lyckas med

behandlingen av barn och ungdomar med övervikt. Föräldrarna fungerade som viktiga

förebilder, hade stor betydelse eftersom de bestämde vilka matvaror och matvanor som fanns i

hemmet och påverkade även andra hälsofrämjande beteenden. Andra faktor som ökade

förutsättningarna för att lyckas med behandlingen var att regelbundna återbesök ordnades

samt att behandlingen pågick under en längre tid. Faktorer som utgjorde hinder för att lyckas

karaktäriserades av låg motivation, ”drop-out” frekvens >70 procent och behandlingsprogram



6

kortare än sex veckor. En annan negativ faktor var om föräldrarna ansåg att programmet hade

brister avseende målformulering och uppföljning (Grimes Robinson & Evans, 2008).

Barnhälsovårdens förebyggande arbete

Hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS,

1982:763). Sjuksköterskans arbete ska bygga på helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt.

Sjuksköterskan ska främja hälsa och förebygga ohälsa genom att identifiera och aktivt

förebygga hälsorisker och vid behov motivera tillförändrad livsstil (Socialstyrelsen, 2005).

Den svenska barnhälsovårdens uppdrag är att främja hälsa och utveckling hos alla barn.

Arbetssättet är en hälsofrämjande process som innebär att barn och föräldrar får ökad kunskap

och kontroll över olika hälsofaktorer. Det sker genom en väl avvägd kombination av

primärpreventivt, sekundärpreventivt och tertiärtpreventivt arbete (Magnusson et al., 2009).

Ur ett folkhälsoperspektiv når man ett bättre resultat om man ger begränsade insatser för det

stora flertalet än stora insatser riktade till små högriskgrupper. Svensk barnhälsovården når

nästan alla förskolebarn och deras föräldrar vilket är unikt i jämförelse med de flesta andra

länder (Bremberg, 1988). Barnavårdscentralens (BVC) arbete med att förebygga att barn får

övervikt och fetma sker idag genom hälsosamtal om kost och fysisk aktivitet samt bedömning

av BMI utveckling. Kostrådgivning är en kärnuppgift för BVC personalen. De huvudsakliga

råden till familjen är enkla; regelbundna måltider, frukt och grönsaker varje dag, vatten eller

mjölk som dryck. Råden ges utifrån familjens befintliga matvanor. Energitäta produkter som

till exempel saft, läsk, godis, chips och kaffebröd bör begränsas till en gång per vecka

(Magnusson et al., 2009). Genom MI får föräldrarna själva vara en aktiv part som hittar

praktiska vardagsstrategier som passar just dem (Näsholm & Barth, 2006).

Primroseprojektet

Primroseprojektet är en interventionsstudie om hur man kan förebygga barnfetma genom

föräldrasamtal på BVC. Syftet med studien är att utvärdera det nya förebyggande

programmets effekter och kostnader när det gäller prevention av barnfetma.

Förstagångsföräldrar inbjuds till deltagande i studien när barnet är sex månader.

Preventionsprogrammet baseras på praktisk näringslära, inlärningspsykologi och MI.

Programmet är sammanställt i form av en interventionsmanual. Innan projektets intervention

påbörjades genomgick sjuksköterskorna en fem dagar lång utbildning i praktisk näringslära,

inlärningspsykologi och motiverande samtalsteknik. I Primroseprojektets interventionsmanual

instrueras sjuksköterskan om hur man samtalar med småbarnsföräldrar om goda kost- och
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rörelsevanor. Med hjälp av inlärningspsykologiska faktorer formas hälsosamma beteenden

kring mat och rörelse genom att betona konsekvenser av beteenden samt förstärka önskvärda

beteenden. Genom att använda MI förstärks redan existerande goda vanor och nya

hälsosamma vanor utvecklas.

Interventionssjuksköterskan har totalt sju träffar- och två telefonsamtal med familjerna. Dessa

interventionsträffar sker när barnen är mellan nio-tio månader och fyra år. En av träffarna sker

när barnet är tolv månader. Inför den träffen fyller föräldern/föräldrarna i en matdagbok. Vid

träffen samtalar interventionssjuksköterskan och föräldern/föräldrarna om måltidsordning,

livsmedelsval och fysisk aktivitet. Alla Primrosefamiljer erbjuds barnhälsovårdens

basprogram och inga familjer undanhålls råd och stöd på BVC. Kontrollgruppens

sjuksköterskor arbetar enligt vanliga BVC-rutiner (Karolinska Institutet, 2009)

.

Problemformulering

Primroseprojektet, vars syfte är att förebygga barnfetma och implementera goda matvanor och

fysisk aktivitet, är ett stort projekt där BVC sjuksköterskan har en central roll. Utvärderingen

av hela Primroseprojektet kommer att vara beroende av en mängd olika faktorer. En viktig

faktor är BVC sjuksköterskans följsamhet till manualen. Ett sätt att mäta följsamheten i

interventionen är att undersöka om matdagboken och målformuleringsbladet i manualen har

använts på det sätt det var avsett att användas.

Syfte

Att inom ramen för Primroseprojektet bedöma hur föräldrar och BVC sjuksköterskor, i

samband med att barnet genomgår hälsoundersökning vid tolv månaders ålder på

barnavårdscentralen, har följt Primrosemanualens instruktioner.

Frågeställningar

1. I vilken omfattning hade mamma och/eller pappa, på ett korrekt sätt, fyllt i matdagboken,

enligt Primrosemanualens instruktion i samband med tolvmånaderskontrollen?

2. I vilken omfattning hade BVC sjuksköterskan tillsammans med föräldrarna/föräldern

formulerat mål avseende måltidsordning, livsmedelsval och fysisk aktivitet, enligt

Primrosemanualens instruktion i samband med tolvmånaderskontrollen?
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METOD

Design

En kvantitativ, deskriptiv tvärsnittsstudie.

Urval

Rekryteringen av familjer till Primrose startade 1 juli 2008 och pågår till 30 juni 2011.

Familjerna som deltar i Primroseprojektets interventionsgrupp består hittills av 446 barn och

deras förälder/föräldrar (2011-02-08). Av dessa har hundra barn och deras föräldrar

randomiserats fram till denna studie från Primroseprojektets databas av projektets statistiker.

Av dessa familjer hade samtliga 100 mammor och 83 pappor valt att delta i Primroseprojektet.

Inklusionskriterier till denna studie var att barnet skulle ha genomgått tolvmånaderskontrollen

mellan maj 2009 och januari 2011. Startdatum för den utvalda tidsperioden valdes på grund

av att interventionssjuksköterskan i Primroseprojektet före maj 2009 inte rutinmässigt sparade

matdagboken/matdagböckerna i BVC journalen. Januari 2011 valdes som slutdatum på grund

av att randomiseringen av barn till denna studie skedde i början av februari 2011. De barn

som inte uppnått tolv månader eller inte genomgått tolvmånaderskontrollen före maj 2009

exkluderades ur studien.

Alla sjuksköterskor som arbetar med barnhälsovård i åtta landsting (Sörmland, Stockholm,

Uppsala, Örebro, Västmanland, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland) tillfrågades om

deltagande i Primroseprojektet. De sjuksköterskor som valde att delta randomiseras till

antingen interventionsgrupp eller kontrollgrupp. Antalet deltagande

interventionssjuksköterskor var 39 stycken (2011-02-08). Av dessa

interventionssjuksköterskor var det 29 stycken som hade barn som randomiserats fram till

denna studie.

Datainsamlingsmetod

I denna studie granskades två formulär från Primroseprojektets interventionsmanual,

”Registrering av matvanor och fysisk aktivitet”, matdagbok (bilaga 1), och

”Sammanfattningsblad 3- målformulering”, målformuleringsbladet (bilaga 2). Matdagboken

består av fyra sidor.  Inledningsvis finns en skriftlig instruktion om hur matdagboken ska

fyllas i. Registrering av mat och dryck görs på två och en halv A4 sida. På den fjärde sidan

ska föräldrarna notera sin fysiska aktivitet under registreringsperioden I matdagbokens

kolumner ska föräldrarna notera tid, plats, vad de äter och dricker samt ge kommentarer.
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Författarna har valt att i matdagboken bedöma enbart registreringen av mat och dryck och inte

registrering av fysisk aktivitet På målformuleringsbladet finns olika rubriker. Under dessa

rubriker finns tomma rader där mål, samt tillvägagångssätt och problemlösning av eventuella

hinder för att uppnå dessa mål ska formuleras. Enbart rubrikerna; mål avseende

måltidsordning, mål avseende livsmedelsval samt mål avseende fysisk aktivitet bedömdes och

poängsattes.

Tillvägagångssätt

Kopior av ifyllda matdagböcker och målformuleringssblad tillhandahölls av

Primroseprojektet. Alla personuppgifter i enkäterna avidentifierades av författarna. Enkäterna

kodades från 1 till 100 innan bedömningen och poängsättningen skedde. Allt arbete med

undersökningsmaterialet skedde i Barnhälsovårdens lokaler i Uppsala, samt att allt material

förvarades i ett låst dokumentskåp. Bedömningen av matdagboken skedde utifrån hur

mamman respektive pappan hade fyllt i sin matdagbok. Primrosemanualen gav instruktioner

om att BVC sjuksköterskan skulle informera föräldern/föräldrarna om att de skulle registrera

allt man som enskild förälder åt och drack under två vardagar och en helgdag samt att

föräldrarna skulle göra varsin registrering (Karolinska Institutet, 2009). För att kunna bedöma

i vilken utsträckning som matdagböckerna var ifyllda användes följande kategorisering;

• Korrekt ifylld matdagbok: matdagboken var ifylld enligt manualens instruktion samt

att den innehöll minst tre registreringar per dag.

• Ofullständigt ifylld matdagbok: matdagboken var ifylld men inte på ett korrekt sätt.

Till exempel att endast två vardagar var registrerade.

Bedömning av målformulringsbladet skedde utifrån hur målen var formulerade. Instruktionen

enligt Primrosemanualen var att BVC-sjuksköterskan, utifrån motiverande samtal, skulle

hjälpa föräldrarna att formulera vad som redan var existerande hälsosamma mat- och

rörelsemönster samt formulera mål för de mat- och rörelsemönster som de ville förändra. Det

skulle framgå på målformuleringsbladet för vem målformuleringen gällde, det vill säga

föräldrarna och/eller barnet (Karolinska Institutet, 2009). Målen på målformuleringsbladet

poängsattes och bedömdes efter hur konkreta de var formulerade. Ju mer exakta och konkreta

målen var formulerade ju högre poäng fick de. Poängsättning skedde utifrån om

målformuleringar under valda rubriker innehöll uppgifter om:
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• Ett poäng om det stod angivet vem som gjorde förändringen/vidmakthållandet (till

exempel pappa).

• Ett poäng om det stod angivet vem som gjorde förändring/vidmakthållande för vem

(till exempel pappa erbjuder barnet).

• Ett poäng om det stod angivet vad för förändring/vidmakthållande som skulle ske (till

exempel pappa erbjuder barnet frukost).

• Ett poäng om det stod angivet när förändringen/vidmakthållande skulle ske (till

exempel pappa erbjuder barnet frukost de dagar han lämnar barnet på förskolan).

• Ett poäng om det stod angivet var förändringen/vidmakthållandet skulle ske (till

exempel pappa erbjuder barnet frukost i köket de dagar han lämnar barnet på

förskolan).

• Ett poäng om det stod angivet hur förändringen/vidmakthållandet skulle ske (till

exempel pappa erbjuder barnet frukost i köket de dagar han lämnar barnet på förskolan

under lugna och trevliga förhållanden.).

• Noll poäng om det inte fanns ett mål formulerat eller om svar saknades.

Varje målformulering kunde ge mellan noll och sex poäng. Totalt kunde de tre

målformuleringarna ge arton poäng. Kriterier för hur matdagboken och

målformuleringsbladet skulle bedömas och poängsättas hade utarbetats av psykologer i

Primroseprojektet.

För att bedöma den interna reliabiliteten valde författarna att poängsätta tjugo procent av

målformuleringsbladen var för sig. Resultatet av detta visade en samstämmighet i

poängsättning på 85-100 procent angående måltidsordning, 90-100 procent angående

livsmedelsval och 80-100 procent angående fysisk aktivitet. Författarna valde att bedöma

resterande målformuleringsblad gemensamt.

Bearbetning och analys

Resultatet har bearbetats i dataprogrammet Microsoft Office Exel 2007. För att besvara

frågeställningarna har deskriptiv statistik använts. Resultatet redovisas i procent, medelvärde,

median, standardavvikelse och i löpande text.
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Etiska överväganden

Enligt Helsingforsdeklarationens riktlinjer för forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning skall de fyra huvudkraven: informationskravet,

samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet uppfyllas (World Medical

Association, 2004).

I samband med att en familj tillfrågas om deltagande i Primroseprojektet informeras

föräldrarna muntligt och får ett skriftligt informationsbrev (bilaga 3). När föräldrarna har tagit

ställning till deltagande eller icke deltagande i projektet undertecknar de en samtyckesblankett

där svarsalternativen är ja eller nej för deltagande i projektet. Primroseprojektet är godkänt av

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm med diarienummer 2006/525-31/2. Då

uppsatsen skrivs inom ramen för Primroseprojektet upplever författarna att inga etiska hinder

finns vad gäller deltagande familjers samt BVC sjuksköterskors integritet.

RESULTAT

Av de 100 barn som blev randomiserade till denna studie hade 100 mammor och 83 pappor

samtyckt till deltagande i Primroseprojektet, Resultatet av frågeställning ett kommer att

redovisas dels genom antalet familjer där både mamma och pappa deltar, vilket är 83 stycken

och dels genom antalet deltagande familjer där mamma och/eller pappa deltar, vilket är 100

stycken. Resultatet av frågeställning två besvaras utifrån att det fanns ett målformuleringsblad

för samtliga familjer.

Matdagböcker

I 85 procent inkom minst en matdagbok per familj. Figur 1 visar att av 183 förväntade

matdagböcker erhölls 138 stycken. Svarsfrekvensen var 19 procent högre för mammor

jämfört med pappor. Nästan 75 procent av alla matdagböcker var ifyllda på ett korrekt sätt. I

de fall där endast mamma deltog (n=17) var det drygt 70 procent som hade fyllt i en

matdagbok. Av alla mammor hade 76 procent fyllt i en matdagbok på ett korrekt sätt, men för

gruppen ”endast mammor” var motsvarande resultat, 41 procent.
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Figur 1. Antal och andel inkomna och icke inkomna matdagböcker.

Målformuleringsblad

Andelen inkomna målformuleringsblad var 93 procent. Tabell 1 visar hur många av

målformuleringarna för måltidsordning, livsmedelsval och fysisk aktivitet, som innehöll

uppgifter om respektive kriterier. Mål fanns formulerade i 77 procent rörande måltidsordning,

73 procent rörande livsmedelsval och 89 procent rörande fysisk aktivitet. Målformuleringar

som innehöll uppgifter om vem som gjorde förändringen/vidmakthållandet och vad för

förändring/vidmakthållande som skulle ske var de vanligaste förekommande i alla tre

målformuleringsgrupperna. Uppgifter om var förändringen/vidmakthållandet skulle ske var

den målformulering som var minst vanlig i alla grupperna. Det var dubbelt så många som inte

hade formulerat mål avseende livsmedelsval jämfört med mål formulerade avseende fysisk

aktivitet. På alla målformuleringsblad fanns mål formulerat avseende fysisk aktivitet.

Antal ifyllda matdagböcker hos 100 familjer

(n=183)

138

75.4%

Mödrar

(n=100)

84

84%

Fäder

(n=83)

54

65%

Ofullständiga

20

24%

Korrekta

64

76%

Korrekta

39

72%

Ofullständiga

15

28%

korrekt ifyllda

matdagböcker

(n=138)

103

74.6%
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Tabell 1. Antalet svar respektive andel för varje kriterium

MÅLTIDS -
ORDNING

LIVSMEDELS-
VAL

FYSISK
AKTIVITET

(n=93) (n=93) (n=93)

antal procent antal procent antal procent

Vem gjorde förändringen
/vidmakthållandet

69 74 65 70 83 89

För vem gjordes förändringen
/vidmakthållandet

10 11 14 15 22 24

Vad skulle förändras/
vidmakthållas

68 73 64 69 83 89

När skulle
förändring/vidmakthållande ske

24 26 22 24 48 52

Var skulle
förändringen/vidmakthållandet ske

1 1 4 4 17 18

Hur skulle
förändringen/vidmakthållandet ske

20 22 16 17 25 27

Mål ej formulerat 18 20 22 24 10 11
Ej svarat 6 6 6 6 0 0

Drygt en fjärdedel av målformuleringarna avseende måltidsordning fick noll poäng och

knappt en tredjedel av målformuleringarna avseende livsmedelsval fick noll poäng. Resultatet

av hur poängen fördelades på respektive målformulering visade att högst poäng fick mål

avseende fysisk aktivitet. Medelvärdet för grupperna var mellan två och tre poäng.

Målformulering avseende fysisk aktivitet fick även högsta medelvärdet och medianvärdet, se

tabell 2. En målformulering, avseende fysisk aktivitet, fick max antal poäng. Lägst

medelvärde fick målformuleringar avseende livsmedelsval.
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Tabell 2. Poängfördelningar (antal och andel som erhållit en viss summa poäng).

MÅLTIDSORDNING LIVSMEDELSVAL FYSISK AKTIVITET
(n=93) (n=93) (n=93)

antal procent antal Procent antal procent

0 poäng 24 26 28 30 10 11

1 poäng 0 0 0 0 0 0

2 poäng 30 32 24 26 15 16

3 poäng 26 28 28 30 35 37,5

4 poäng 11 12 12 13 23 25

5 poäng 2 2 1 1 9 9,5

6 poäng 0 0 0 0 1 1

Totalt 93 100 93 100 93 100

medelvärde 2.1 2.0 3.0

median 2.0 2.0 3.0

SD 1.4 1.5 1.4

I figur 2 redovisas den totala poängsumman för de tre målformuleringarna (måltidsordning,

livsmedelsval och fysisk aktivitet). Stapel ”noll poäng” innefattar de sju målformuleringsblad

som saknades samt de målformuleringsblad som efter bedömning hade fått noll poäng. Max

antal poäng som kunde uppnås per målformuleringsblad var arton poäng. Fyra

målformuleringsblad erhöll totalt tolv poäng, vilket var den högsta poängsumman. Åtta poäng

var den summa som flest målformuleringsblad hade erhållit.

Figur 2. Totalpoäng per målformuleringsblad.
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DISKUSSION
Syftet med studien var att inom ramen för Primroseprojektet bedöma hur föräldrar och BVC

sjuksköterskor, i samband med att barnet genomgår hälsoundersökning vid tolv månaders

ålder på barnavårdscentralen, har följt Primrosemanualens instruktioner. Resultatet av studien

visade att en hög andel av föräldrarna hade fyllt i matdagboken på ett, enligt instruktionerna,

korrekt sätt. Att formulera detaljerade mål angående måltidsordning, livsmedelsval och fysisk

aktivitet var inte lika enkelt att göra. Resultatet visade att målen inte var formulerade på ett

sådant sätt att de uppfyllde de krav som ställdes.

Resultatdiskussion

Matdagbok

Av de hundra barn som deltog i studien, hade 85 procent en eller två föräldrar som hade fyllt i

en matdagbok. För att göra registreringarna i dagboken krävdes tid och engagemang i hemmet

av föräldrarna, som dessutom skulle komma ihåg att ta med dagboken/dagböckerna till det

inplanerade tolvmånadersbesöket.  Detta kan vara en förklaring till varför 15 familjers

dagbok/dagböcker saknades. Cirka 75 procent av de inkomna matdagböckerna var ifyllda på

ett korrekt sätt vilket talar för att instruktionerna var tydliga. Sjuksköterskans följsamhet till

att informera föräldrarna om hur dagboken skulle fyllas i, enligt manualen, måste anses god.

En förklaring till att drygt 20 procent av matdagböckerna var ofullständigt ifyllda kan vara att

den sida där första dagens mat- och dryckintag skulle registreras ser annorlunda ut än de två

övriga. Den första sidan innehåller allmän information och instruktioner om hur matdagboken

skall fyllas i och kan lätt uppfattas som om den inte hör till dagboken. En särskild grupp, 17

mammor, var familjer där enbart mamman hade valt att delta i Primroseprojektet.  Endast 41

procent av dessa hade fyllt i matdagboken på ett korrekt sätt och nästan 30 procent av

matdagböckerna saknades. I denna grupp ingick ensamstående mammor, men även familjer

där pappan av olika orsaker aktivt valt att inte delta i Primroseprojektet.

Målbeskrivningsblad

Vid tolvmånadersbesöket formulerade sjuksköterskan, tillsammans med föräldrarna, mål

avseende måltidsordning, livsmedelsval och fysisk aktivitet. Detta arbetssätt, att målen

formulerades på BVC, bidrog med stor sannolikhet till att målformuleringsblad fanns för 93

procent av de deltagande familjerna. I 73 till 89 procent fanns ett mål beskrivet på

målformuleringsbladet, vilket kan tolkas som höga siffror, men poängsättningsresultatet av
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målbeskrivningarna visade att de formulerade målen inte var så detaljerade som de

förväntades att vara. Av de totalt sex möjliga poäng per målformulering blev medelvärdet 2,1

för måltidsordning, 2,0 för livsmedelsval och 3,0 poäng för fysisk aktivitet. För att få sex

poäng skulle målformuleringen innehålla sex kriterier. I manualens instruktion angående

målformuleringen framgick inte på ett tydligt sätt alla kriterier som utvärderas. Resultatet

visar att många sjuksköterskor inte hade förstått vad de skulle göra och inte på vilken

detaljnivå målen skulle vara beskrivna. Detta måste anses ha varit ett generellt problem och

inte bero på att ett fåtal sjuksköterskor hade missuppfattat instruktionen, eftersom

medelvärdena för de tre målbeskrivningarna är låga och poängens spridning är liten

(standardavvikelse 1,4-1,5). Det kan ha varit lättare för föräldrarna, tillsammans med

sjuksköterskan, att formulera mål angående fysisk aktivitet. Detta visas genom att flera hade

formulerat utförliga mål angående fysisk aktivitet och att denna målformulering var ifylld av

alla. Endast en målformulering, fick full poäng vilket var ett mål angående fysisk aktivitet.

Det var elva procent som fick noll poäng för målformulering avseende fysisk aktvitet jämfört

med 26 procent  för måltidsordning och 30 procent för livsmedelsval. Detta visar kanske en

större vana att diskutera frågor rörande fysisk aktivitet och träning och hur man vill förbättra

den, jämfört med att ha klara mål angående livsmedelsval och måltidsordning.

Att ändra livsstilsvanor är svårt och kräver mycket tid och motivation (Stott & Pill, 1990).

Sjuksköterskan har en viktig roll i Primroseprojektet. Hur hon, enligt Primrosemanualen, har

utfört sitt arbete med att förebygga dåliga matvanor och fysisk inaktivitet kan ha påverkat

resultatet till stor del i denna studie. Resultatet kan ha varit beroende av den motivation den

enskilda sjuksköterskan kände för att arbeta med projektet, hur väl hon tog till sig den fem

dagar långa utbildning hon fick om praktisk näringslära, inlärningspsykologi och MI.

Personliga faktorer och erfarenheter har säkert också haft stor betydelse.

Enligt Zakrisson och Hägglund (2010) behöver sjuksköterskan känna stöd från kollegor och

chefer, känna att hon har goda kunskaper i ämnet, ha tillgång till klara riktlinjer och

tillräckligt med tid för verksamheten för att kunna känna trygghet i sin yrkesroll. Dagens

hälso- och sjukvård kännetecknas av besparingskrav och stor arbetsbelastning. Sådana

faktorer underlättar inte införandet av nya rutiner, till exempel då ett nytt projekt skall

integreras i verksamheten.  En av författarna arbetar som samordnare i Primroseprojektet och

har i sin yrkesroll täta kontakter med sjuksköterskor som deltar i projektet. En allmän

uppfattning har varit att de deltagande sjuksköterskorna inte alltid har känt fullt stöd från
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chefer och kollegor, vilket inte har förbättrat deras möjligheter att prioritera arbete och

engagemang i Primroseprojektet.

Metoderna, MI och social-kognitiv teori, som man inom Primroseprojektet valt att arbeta

efter, anses enligt aktuell forskning ge goda resultat gällande beteendeförändringar av

matvanor och fysisk aktivitet (Burke et al., 2003). Att det preventiva arbetet ska sättas in

tidigt, att vårdkontakten ska fortgå under en längre tid och att hela familjen involveras,

poängteras i många studier (Grimes et al., 2008). Dessa aspekter överensstämmer med många

centrala mål inom Barnhälsovården och gör att ett primärpreventivt projekt som

Primroseprojektet passar mycket väl i verksamheten.

Metoddiskussion

Matdagbok

Det var föräldrarnas ansvar att i hemmet fylla i matdagboken. De skulle sedan ta med

matdagboken / matdagböckerna till det inplanerade tolvmånadersbesöket. Mot bakgrund av

att den valda datainsamlingsmetoden förutsatte att föräldrarna aktivt skulle delta på flera sätt,

måste bortfallet på 25 procent anses som högt men överensstämmer väl med en brittisk studie

där 20 procent av de deltagande barnens föräldrar inte hade fyllt i en matdagbok (Pryer &

Rogers, 2008). Instruktionen för hur matdagboken skulle fyllas i har, enligt resultatet,

bedömts varit tydlig.  Instruktionerna till författarna från projektledningen hur bedömningen

skulle ske har också varit tydliga. På grund av studiens karaktär har det inte funnits möjlighet

för författarna att påverka svarsfrekvensen.

Målformuleringsblad

Sjuksköterskan formulerade mål för måltidsordning, livsmedelsval och fysisk aktivitet,

tillsammans med föräldrarna vid tolvmånadersbesöket på BVC. Denna datainsamlingsmetod

bidrog till att andelen målformuleringsblad som tillhandahölls från Primroseprojektet var hög,

93 procent. Instruktionerna till sjuksköterskorna om hur dessa mål skulle vara formulerade var

inte tydliga och att sex olika kriterier skulle ingå framgick inte. Detta gjorde att

sjuksköterskorna inte hade de rätta förutsättningarna för att utforma föräldrarnas

målbeskrivningar på ett fullständigt sätt och möjligheten att få full poäng försvårades.
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Instruktionerna för hur bedömningen av målformuleringsbladen skulle genomföras och hur

poängbedömningen skulle gå till, utarbetades av psykologer i Primroseprojektet.

Instruktionerna till författarna var klara. Författarnas interna reliabilitet var god, men

försvårades av att kriterierna som skulle vara uppfyllda för att få poäng inte kändes helt

adekvata. Primrosesjuksköterskorna hade sannolikt inte uppfattat att målen skulle innehålla en

stor detaljrikedom, vilket innebar att sjuksköterskorna fick sämre poäng än vad de kanske

förtjänade. Många noteringar var inte formulerade som mål, utan som påståenden och en

övervägande del var kortfattade och innehöll bara ett fåtal kriterier. I många fall utelämnades

vem gjorde kriteriet. Ett mål för måltidsordning kunde till exempel vara formulerat ”äta

frukost, lunch och middag”. Målformuleringen tolkades då betyda: Vi ska äta eller äter

frukost, lunch och middag och poäng valdes att ges även för vem gjorde. Denna tolkning

innebar att en högre poäng sattes jämfört med om författarna strikt hade bedömt efter givna

kriterier vilket kan ha påverkat resultatets validitet.

Kliniska implikationer

Genom att bedöma hur föräldrar och BVC sjuksköterskan genomförde

tolvmånaderskontrollen utifrån givna riktlinjer, vad gäller ifyllda matdagböcker och gjorda

målformuleringar, kunde en mätning göras om dessa moment i Primrosemanualen hade

använts på det sätt som den var avsedd att användas. Resultatet visade att de instruktioner

föräldrarna hade fått av sjuksköterskan, för att fylla i matdagboken, var tydliga och att en stor

andel hade fyllt i dem på ett korrekt sätt. Resultatet för hur målen var formulerade på

målformuleringsbladen var sämre. Det visade att sjuksköterskorna behöver bättre kunskaper

och tydligare instruktioner om hur målen ska vara formulerade och dessutom att de ska

innehålla olika kriterier. När interventionsstudier görs är det nödvändigt att ha kontroll över

att den tänkta interventionen genomförs på det sätt som den är avsedd. Denna studie pekar på

såväl positiva som negativa resultat vad gäller hur sjuksköterskan har förstått hur hon skulle

genomföra uppgiften. För att matdagboken men även målformuleringsbladet skall kunna

användas som meningsfulla instrument i utvärderingen av Primroseprojektet, anser författarna

att resultatet av denna studie bör tas i beaktande.
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Slutsats

Vid Primroseprojektets tolvmånaderskontroll hade en stor del av föräldrarna fyllt i

matdagboken på ett, enligt manualen, korrekt sätt. Detta tolkas av författarna som att

sjuksköterskornas följsamhet till Primrosemanualen var god. Resultatet av

poängbedömningen av målformuleringsbladen visade att sjuksköterskorna hade i låg

omfattning formulerat detaljerade mål. En bristande samstämmighet mellan hur

instruktionerna var formulerade och kraven på de kriterier som skulle vara uppfyllda för att

vid bedömningen få poäng för målformuleringen, anser författarna vara en trolig förklaring.
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