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Abstrakt 

 

Syfte 
sjuksköterskans erfarenheter av det preventiva arbetet rörande övervikt och fetma 
hos barn och ungdomar. 
 

Bakgrund 

Fetma är ett världsomspännande problem som drabbar över 10% av världens 
befolkning. WHO uppskattar att 42 miljoner barn under 5 år har övervikt eller fetma. 
Fler människor avlider i dagsläget av sjukdomar relaterat till övervikt och fetma än 
av undervikt och malnutrition. Fördelningen av de som har övervikt och fetma är 
skev och de ur samhällets lägre sociala skikt, invandrare eller bor på glesbygden har 
högre risk att drabbas. De fysiska och psykiska negativa konsekvenserna av fetma 
och övervikt är många. 
 

Metod 

En kvalitativ litteraturstudie där 11 artiklar har ingått. Genom kritisk granskning och 
analys har artiklarna sammanställts till ett resultat. 
 

Resultat 

Resultatet innefattar två huvudkategorier: “Sjuksköterskans erfarenhet av det 
preventiva arbetet” som tar upp möjligheter och hinder vid rådgivning, bemötande 
och interaktion, hjälpmedel och tid. Den andra huvudkategorin - “Vårdens 
organisation” beskriver bristfälligt samarbete och stöd samt riktlinjer och 
preventionsåtgärder. 
 

Konklusion 

Det finns ett stort behov av att ge sjuksköterskor mer tid att arbeta preventivt, mer 
kunskap om hjälpmedel och fler möjligheter att samarbeta med kollegor och andra 
professioner. 
 

Nyckelord 

Fetma, prevention, sjuksköterska, barn, ungdomar 

 



 

Abstract 

      

Aim 

Nurses’ experiences of the preventive work regarding overweight and obesity in 
children and adolescents. 
 

Background 

Obesity is a worldwide problem that affects over 10% of the world population. WHO 
estimates that 42 million children under 5 years are overweight or obese. More 
people die of diseases related to overweight and obesity than of underweight and 
malnutrition. The distribution of those with overweight and obesity is skewed and 
from society’s lower social strata, immigrants or people living in a rural areas have a 
higher risk to be obese. The physical and psychological consequences of obesity are 
many. 
 

Method 

A qualitative literature review that included 11 articles. The result was created by a 
critical review, analyze and summarization. 
 

Result 

The result included two main themes: “ Nurses’ experience in the preventive work” 
which addressed the opportunities and barriers with counseling, refutation and 
interaction, aids and time. The last major category - “Healthcare organization” 
describes insufficient cooperation and support as well as guidelines and prevention 
measures. 
 
Conclusion 

There is a great need to give nurses more time to work preventive, give more 
knowledge of utilities and more opportunities to collaborate with colleagues and 
other professionals. 
 

Key words 
Obesity, prevention, nurse, child, adolescent     
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Bakgrund 

Vad är fetma/övervikt ? 

World health organisation, WHO har konstaterat att fetma räknas som en 
världsomspännande epidemi. Fetma är definierat som ett BMI högre eller lika med 
30 och mer än 10% av världens vuxna befolkning kan diagnostiseras med fetma. Mer 
människor avlider i dagsläget av orsaker relaterade till fetma och övervikt, än 
människor som avlider av orsaker kopplade till undervikt och malnutrition (WHO, 
2015). Kostnaden för sjukvård för människor med övervikt och fetma är hög, detta då 
övervikt orsakar följdsjukdomar och tillstånd som kostar stora summor att behandla 
(Clifford, Gold, Mensah, Jansen, Lucas, Nicholson och Wake, 2015). 

BMI 
Enligt Rikshandboken (2012) står BMI för Body Mass Index. Vidare beskrivs att BMI 
är ett mått som tar hänsyn till både längd och vikt när den anger gränser för övervikt 
och fetma. Måttet har ingen fysiologisk betydelse utan det ger en siffra som grundar 
sig på formeln vikt/längd i meter^2. Talet visar ifall personens vikt är för stor för  
längden. Ett BMI på 25-29.9 räknas som övervikt medan ett BMI på >30 räknas som 
fetma. BMI är beroende av ålder eftersom kroppens utveckling påverkar kroppens 
proportioner. Barn har normalt under sitt första levnadsår en snabb stegring i sitt 
BMI . Därefter följer en period av lägre BMI som ofta sker vid 2 till 6 års ålder. Efter 
6 års ålder ökar BMI för de flesta barn. På grund av detta har Iso-BMI skapats vilket 
tar hänsyn till åldern hos barn relaterat till deras vikt. Fördelen med iso-BMI är att 
gränserna skapar en standard för olika internationella populationer. Dessa gränser 
kan därför inte användas vid enskilda fall eftersom gränserna inte är specifika för 
olika populationer, utan bör ses som en hänvisning om hur kroppens utveckling är 
hos barnet. 
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Motiverande samtal – MI. 
Motiverande samtal, MI är en samtalsmetod och förhållningssätt med fokus på 
patientens motivation vid en förändringsprocess. Rådgivaren ska försöka hitta 
patientens motivation och stärka den genom att påpeka de glapp mellan patientens 
nuvarande tillvaro och den tillvaro patienten vill uppnå. Frågor om föreställningar, 
målsättningar och drömmar i livet används för att se hur de kan appliceras i den 
nuvarande tillvaron (Rosengren 2012 11, 26). Socialstyrelsen (A) beskrev MI som en 
metod som praktiseras inom hälso- och sjukvården vid rådgivning och behandling 
rörande livsstilsförändringar så som tobak, alkohol, fysisk aktivitet och kost. MI 
består kortfattat av att fokusera på att få patienten att skapa en egen uppfattning av 
det aktuella problemet och att hen hitta sina egna skäl för att vilja skapa en 
förändring. Vidare ska personen som utför MI stötta patientens beslut och eventuella 
åtaganden och ha ett fokus på förståelse och empati. 
 

Samhället 
Övervikt och fetma förekommer mer eller mindre lika ofta hos pojkar och flickor 
(Larsson och Rössner, 2015, 24). I Sverige finns det en ojämn fördelning av vilka som 
drabbas av fetma, de som bor på glesbygden, är invandrare eller befinner sig i lägre 
sociala skikt är betydlig oftare överviktiga eller feta (Larsson och Rössner, 2015, 27).  
Broyle et al. (2015) beskriver hur den ekonomiska situationen internationellt verkar 
påverka prevalensen av fetma hos barn. För familjer med en högre inkomst än 
genomsnittet observerades att i områden med lägre utveckling syntes en ökad andel 
barn med fetma. I de områdena med högre utveckling syntes i motsats en lägre andel 
barn med fetma. 
 
Risken att bli mobbad och retad är ökad ifall barnet har fetma eller övervikt. Detta 
sker oftast av skolkamrater men även av familjemedlemmar. Viktrelaterad mobbning 
kan i långa loppet få ödesdigra konsekvenser i form av depressiva symptom och 
självmordstankar. Överviktiga barn har högre risk att ha lågt självförtroende, lägre 
sociala färdigheter, depressioner, sämre emotionellt välmående och ångest. Detta 
kombinerat med viktproblematiken och matvanorna kan leda till mer allvarliga 
ätstörningar senare i livet (Kalra, De Sousa, Sonavane och Shah 2012). 



 

Hur påverkar det barn ? 

Fetma och övervikt under uppväxtåren kan leda till konsekvenser som negativt 
påverkar den vuxna individens livskvalitet, morbiditet och mortalitet. Barn och 
ungdomar påverkas i stor utsträckning negativt av övervikt och fetma. Det kan leda 
till ökade risker för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes och vissa typer av 
cancer. Risken att drabbas av psykosociala problem, så som låg självkänsla, social 
isolation och depression ökar för överviktiga barn, och risken ökar att problemen 
kvarstår i vuxen ålder om barnet är överviktigt (Seal och Bromme, 2011). Av de 
barnen med kraftig fetma kommer 90% att växa upp till vuxna med ett BMI på 35 
eller högre (Apovian, 2015). Uppskattningar av WHO (2015) är att 2013 fanns mer 
än 42 miljoner barn under 5 år som antingen var överviktiga eller feta. 
 

Föräldrar och barn 

Föräldrar till överviktiga barn uttrycker ofta oro och skuldkänslor rörande barnets 
vikt. Då många barn ökar i vikt över en längre tid uttrycker föräldrarna att de inte 
haft kontroll eller sett barnets viktuppgång. Föräldrarnas deltagande i förändringar i 
barnets livsstil har visat sig vara viktigt för att uppnå ett långsiktigt resultat, och en 
framgång i barnets viktnedgång (Regber, Berg-kelly och Mårlid, 2007). Fetma är ett 
familjeproblem, barn utan överviktiga föräldrar har en 10% risk att utveckla fetma, 
och barn med överviktiga föräldrar har en 70% risk att utveckla fetma. 
Snabbmat har en korrelation till viktökning (Jaworowska, Blackham, Davies och 
Stevensson 2013) och livsmedelsvalet i en familj är oftast de vuxnas val och ansvar, 
de föräldrar som ofta ger sina barn snabbmat får mer frekventa problem med 
viktuppgång än familjer som äter mer varierad kost (Larsson och Rössner, 2015,45-
46). Matens portionsstorlekarna påverkar barnens vikt. Två och treåringar äter tills 
de blir mätta, oberoende av portionens storlek. Äldre barn äter dock mer mat om de 
blir serverade större portioner. Om barnet blir serverad en portion mat som är 
dubbelt så stor som den rekommenderade mängden så äter en fyraåring i snitt 25% 
mer än de behöver (Ello-Martin, Ledikwe och Rolls. 2005). 
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Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskan har en speciell och unik chans att ta itu med fetmaproblematiken 
eftersom de interagerar med familjer på många olika nivåer, då sjuksköterskeyrket 
finns i alla sjukvårdens instanser. På grund av att sjuksköterskan träffar många 
familjer i olika situationer finns en möjlighet att arbeta preventivt omkring många 
olika problem, inklusive fetma och övervikt. Prevention benämns av 
Folkhälsomyndigheten (2016, A) som insatser och åtgärder som verkar 
hälsofrämjande och förebyggande mot oönskade eller problematiska situationer. 
Prevention inom hälso- och sjukvården innefattar olika nivåer; primärprevention 
som syftar på att hindra förekomsten av skador och sjukdomar. Sekundärprevention 
syftar på att avvärja återinsjuknande eller återfall, eller förebygga utveckling av 
sjukdom eller skada. (Socialstyrelsen, 2009 A och B) 

 
Då fetma bland barn är ett konstaterat problem (WHO, 2015) med tydliga negativa 
konsekvenser, är det viktigt att sjuksköterskan har en förståelse för vilka preventiva 
insatser som finns, och hur dessa ska utnyttjas och användas. De preventiva insatser 
som sjuksköterskan kan använda för att motverka övervikt och fetma hos barn och 
ungdomar, kan förhindra följdsjukdomar och fortsatt ohälsosam kost och vikt i 
vuxen ålder. Överviktens negativa påverkan av samhället och kraftiga konsekvenser 
har lett fram till en frågeställning om sjuksköterskans preventiva insatser, 
möjligheter att förebygga fetma och möjligheter och hinder för att utföra detta 
arbete. 

Syfte 

Med detta i åtanke kommer denna studie beskriva sjuksköterskans erfarenheter av 
det preventiva arbetet vid övervikt och fetma hos barn och ungdomar. 
 



 

Metod 
En kvalitativ ansats har använts i denna studie då syftet varit att beskriva 
sjuksköterskors erfarenheter. En litteraturstudie har genomförts för att skapa en bild 
av den nuvarande forskningen. En litteraturstudie innebär att systematiskt kritiskt 
granska, söka och därefter sammanställa litteraturen inom ett problemområde eller 
ämne. Forskningen bör vara aktuell och syfta till att skapa en syntes av tidigare 
empiriska studier (jmf. Forsberg och Wengström, 2016, 30). 
 

Sökmetod 

Författarna har valt att använda flertalet databaser för att i likhet med SBU (2014) 
hitta alla relevanta studier som svarade på studiens frågeställningar och syfte.  
Databaser som användes var CINAHL, Medline, PsycInfo, Web of Science och 
Scopus. De databaser som användes valdes i samråd med en bibliotekarie från 
medicinska biblioteket (jmf. Östlundh 2006, 78-79). Sökningen började med en 
inledande sökningsprocess för att få en överblick på hur brett fältet av artiklar som 
svarade på studiens syfte och hitta ett tillräckligt stort ämnesområde (jmf. Östlundh 
2006, 59). Den osystematiska sökningen gav även inspiration till nya sökord som 
användes i den systematiska sökningen. I likhet med Forsberg och Wengström 
(2016, 69-71) har författarna letat sökord i MeSH (Medical subject headning) för att 
få fram relevanta sökord för de valda databaserna. Underordnade termer 
(Subheadings) användes för att få tips på termer som är relaterade till huvudtermen. 
Som komplement till den systematiska databassökningen gjordes en manuell 
sökning. En analys av funna artiklars referenslistor ( jmf. Forsberg och Wengström. 
2016, 64) resulterade i 2 artiklar som användes i resultatet. Detta redovisades i bilaga 
(2) som manuella sökningar. 
Författarna har i likhet med Forsberg och Wengström (2015, 69-71) använt booleska 
operatörer för att justera antalet träffar i de valda databaserna då antalet träffar varit 
ibland högt och ibland lågt. Termerna AND och OR har använts i sökningarna och 
kombinerats på olika sätt med söktermerna för att få fram ett hanterbart antal 
artiklar (jmf. Östlundh, 2006, 77). Söktermer som har använts i olika kombinationer 
är: nurses’ role, nurses experince, nurse, nurses, obesity, overweight, obese, 
child(ren), adolesent(s), prevention, perspective, view, perception, intervention, 
health promotion 
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Avgränsningar användes för att kunna sortera bort ej relevanta artiklar från 
sökningarna (jmf. Östlundh, 2006, 74-75). Avgränsningar i form av 
inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara peer reviewed, ha en kvalitativ 
ansats, vara empiriska studier, innehålla legitimerade sjuksköterskor eller 
specialistsjuksköterskor som arbetade med barn eller ungdomar, att 
sjuksköterskornas erfarenheter går att särskilja från andra professioner samt att 
artikeln skulle svara på studiens syfte. Avgränsningar i form av exklusionskriterier 
var artiklar äldre än 10 år och artiklar som inte var på engelska. 

Urval 
Artiklarna valdes i likhet med Forsberg och Wengström (2016, 73) och Rosén 
(2012,436-438) i följande process; författarna valde ut ett intresseområde och 
definierade olika sökord. Därefter applicerades begränsningar, och sökningarna 
utfördes på de valda databaserna. Urvalet bestod av fyra steg (I-IV), som är 
redovisade i en tabell, se bilaga (2). I steg I valdes artiklar ut vars titel överensstämde 
med studiens syfte. I steg II valdes de artiklar vars abstrakt svarade på studiens syfte. 
I steg III lästes alla artiklar noggrant och de som överensstämde med syftet valdes ut. 
Alla artiklar som tog sig till steg III kvalitetsgranskades enligt en bedömningsmall, se 
bilaga (1) med inspiration från Sörensen och Olssons (2011, 285) 
kvalitetsgranskningsmall. I steg IV analyserades de kvalitetsgranskade artiklarna och 
användes till resultatet. Frågan om patientens sjukdom togs bort från 
bedömningsmallen då den inte var relevant för studiens syfte. Endast artiklar med 
medel (70-79%) eller hög (80-100%) kvalité användes i studien och redovisades i en 
artikelöversikt, se bilaga (3). Författarna valde ut och granskade artiklarna 
oberoende och sedan tillsammans för att bedöma vilka artiklar som svarade på 
studiens syfte för att minska risken för systematiska fel. 
 
 
 
 



 

Analys 
De artiklar som valdes ut till resultatet blev analyserade med hjälp av Fribergs (2012, 
140-142) metod för att göra en systematisk litteraturöversikt. Författarna utförde 
enskilt var sin analys och sammanställde och diskuterade sedan resultaten för att 
säkerställa ett gott resultat. Analysen bestod av att författarna läste igenom de valda 
artiklarna med ett fokus på resultatet. Detta genomfördes flera gånger för att få en 
ökad förståelse. Därefter letade författarna efter likheter och skillnader som 
sammanstrålade med syftet. De funna likheterna och skillnaderna i resultatet 
översattes till svenska med hjälp av ett översättningsprogram och skrevs ner i ett 
separat dokument. Detta för att få en helhetsbild av resultaten och för att kunna 
systematiskt organisera dem i olika kategorier. Därefter lästes resultaten på 
originalspråket ytterligare en gång och jämfördes med det översatta dokumentet med 
likheter och skillnader för att säkerställa att ingenting har gått förlorat i 
översättningen. Utifrån de utarbetade kategorierna sammanställdes huvudkategorier 
och underkategorier. Resultatet från analysen har därefter skrivits ihop till en 
resultattext och kritiskt granskats. Analysen resulterade i två huvudkategorier och 
åtta underkategorier. 
 

Forskningsetik 

Författarna har gjort etiska överväganden i likhet med Forsberg och Wengström 
(2016, 59) vid litteraturstudien. Vid urvalet av artiklar till resultatet valdes endast de 
artiklar som haft ett tillstånd från en etisk kommitté eller haft etiska överväganden 
som är noggrant gjorda och beskrivna. Endast material som varit etiskt granskat har 
använts till studien. I Codex (2016, A och B) beskrivs hur forskning endast får 
bedrivas om den kan utföras med respekt för människor och deras rättigheter, och 
hur dessa aspekter alltid måste beaktas vid en etikprövning. Vidare beskrivs vikten 
av formellt samtycke från både deltagare och dess vårdnadshavare, i studier där barn 
och ungdomar under 18 år deltar. Författarna har utgått från dessa dokument för att 
säkerställa att alla använda studier når upp till en etiskt godkänd nivå. För att 
undvika felaktigheter, fusk och ohederligheter har författarna arbetat systematiskt 
och metodiskt och i samarbete med handledaren. Omedvetenhet om sin egen 
förförståelse kan påverka ett resultat, därför har författarna haft diskussioner och en 
medvetenhet om den existerande förförståelsen genom hela arbetet. 



12 

Resultat 
 

Analysen av de utvalda artiklarna resulterade i två huvudkategorier och åtta 
underkategorier. Dessa har sammanställts i en tabell, se Tabell 1. 
Bland de utvalda artiklarna finns artiklar som inkluderat sjuksköterskor, 
barnhälsovårdsjuksköterskor (BVC-sjuksköterskor), skolsjuksköterskor och dessa 
benämns som sjuksköterskor i resultatet. 
 
Tabell 1. Sammanställning av kategorier. 

Huvudkategori Underkategori 

Sjuksköterskans möjligheter att 
arbeta preventivt mot fetma och 
övervikt 

 

Sjuksköterskans motivation: en naturlig 
hälsofrämjande möjlighet 

 
Sjuksköterskans upplevelse av kompetens 

 
Mätinstrument: hjälp-och stjälpmedel 

 
Sjuksköterskans hinder mot att 
arbeta preventivt mot fetma och 
övervikt 

Det känsliga ämnet - rädslan att bli 
bortvald. 
 
Svårigheter med kommunikation och 
motivation 

 
En brist på tid och resurser 

 
Bristfälligt samarbete och stöd 

 
Bristen på riktlinjer och 
preventionsåtgärder 

 
  



 

Sjuksköterskans möjligheter att arbeta preventivt mot fetma och 
övervikt 

Resultatet i denna kategori har samlats ihop under tre underkategorier, dessa 
beskriver de möjligheter som sjuksköterskans ser i sitt arbete, sin kompetens och de 
hjälpmedel som finns. 
 

Sjuksköterskans motivation: En naturlig hälsofrämjande möjlighet 
 

Müllersdorf, Zuccato, Nimborg och Eriksson (2010) beskrev hur sjuksköterskans 
arbetsrum på skolan upplevs som en naturlig miljö för barnen att besöka, vilket ger 
sjuksköterskan en möjlighet att ta upp överviktsproblematik med ett barn som sökt 
dit av en annan anledning. Vidare uppgav sjuksköterskorna att en av deras största 
arbetsuppgifter relaterat till barnfetma inom skolan är av preventiv natur genom att 
observera barnen och informera föräldrarna. Sjuksköterskorna i denna studie 
uttryckte att de inte ska ta ansvar eller bli involverade i behandlingsprocessen, 
istället ska de bidra med hälsofrämjande faktorer. I jämförelse beskrev (Nolan, 
Deehan, Wylie och Jones. 2012) att arbetet med hanteringen av fetma ingår i 
sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Sjuksköterskorna upplevde att de hade 
förmåga att stödja barnet i sin viktminskningsprocess, men det krävde att barnet var 
motiverat att förändra sig. Müllersdorf et al. (2010) beskrev hur sjuksköterskans 
motivation att arbeta preventivt mot fetma och övervikt låg i att hjälpa de drabbade 
att komma bort ifrån känslor av skuld och skam. Samma studie framställde att det 
upplevdes som givande att förebygga de medicinska, fysiska och psykiska negativa 
konsekvenser som kommer av övervikt och fetma. Sjuksköterskorna i Edvardsson, 
Edvardsson och Hörnsten (2009) beskrev att de kände sig tvungna att tala om 
problematik relaterat till vikt, trots att ämnet är känsligt och obekvämt att tala om. 
Många sjuksköterskor uppgav att de kände sig mer motiverade och bekväma att ta 
upp ämnet med patienter som hade samsjuklighet relaterat till deras vikt (Nolan et 
al. 2012). 
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Sjuksköterskans upplevelse av kompetens 
 

Enligt Müllersdorf et al. (2010) så uppfattade sig sjuksköterskor som lämpade att 
arbeta med överviktiga barn då de arbetar på skolan i nära anslutning till barnen. 
Samtidigt ansåg de att ingen annan profession har samma möjlighet att ta ansvar för 
uppgiften. Samma sjuksköterskor beskrev hur de anpassade tillfället att prata om 
övervikt och fetma beroende på vilket patient de mötte; med vissa patienter var det 
möjligt att gå rakt på sak angående vikt, medan med andra patienter behövde en 
mjukare ingång på ämnet. 
 
Vid rådgivning kring nutrition och mathållning upplevde sjuksköterskorna att de 
besatt en grundläggande kunskap (Nolan et al, 2012. Isma, Bramhagen, Ahlstom, 
Östman, Dykes. 2012. Müllersdorf et al, 2010). Vidare redogör Nolan et al. (2012) att 
sjuksköterskor även vid bedömningen av överviktiga barn och vid hantering av 
omotiverade föräldrar endast hade en grundläggande kunskap, istället för den 
specialiserade kunskapen de egentligen skulle behövt. Samtidigt upplevde 
sjuksköterskorna att de hade en god förmåga att tala om ämnet med barnen och 
deras föräldrar samt komma fram till rimliga mål trots upplevelsen av bristen på 
specialiserad kunskap. Müllersdorf et al. (2010) och Steele, Wu, Jensen, Pankey, 
Davis och Alyward (2011) motsäger dock detta; sjuksköterskor i dessa studier 
upplevde att de saknade kompetens för att föra samtal om övervikt och fetma hos 
barn och deras föräldrar. Det fanns en uppfattning om den att rådande utbildningen 
och arbetsplats-utbildningen för sjuksköterskor inte hade tillräckligt fokus på 
barnfetma (Isma, Bramhagen, Ahlstrom, Östman, Dykes. 2013). De sjuksköterskorna 
som hade fått utbildning i vikthantering och tid att implementera det på sin 
arbetsplats upplevde sig få ett bättre resultat och ett effektivare arbetssätt. (Nolan et 
al. 2012). 
 



 

Mätinstrument: hjälp- och stjälpmedel 
 

Sjuksköterskorna i studierna av Regber et al. (2013 )och Steele et al. (2011) och Isma 
et al. (2012) ansåg att ökningen av överviktiga personer i samhället har resulterat i en 
normalisering av att vara större och att väga mer. Studierna beskrev vidare hur både 
sjuksköterskorna och föräldrarna kan se på ett barn och anta att dess vikt är normal, 
men att objektiva mått (BMI) visar på att barnet är överviktigt. Vidare beskrev 
Regber et al.(2013) att vissa sjuksköterskor endast använde längd och viktkurvan för 
att bedöma barnets tillväxt. Längd- och viktkurvan ansågs fördelaktig eftersom den 
visade objektivt på barnets tillväxt. Nackdelen var att längd- och viktkurvan kunde 
felaktig information. Ett barn som var lång för sin ålder och därav vägde mer visades 
på kurvan som överviktigt. Regber et al. (2013) beskrev vidare att majoriteten av 
sjuksköterskorna som använde BMI upplevde att det var ett användbart verktyg för 
att skapa samtal med föräldrarna. BMI beskrevs vara ett lätt mått som föräldrarna, 
oberoende av deras utbildningsnivå kunde förstå. Sjuksköterskorna ansåg dessutom 
att BMI var lättare för föräldrarna att förstå eftersom BMI är objektivt och inte hade 
med sjuksköterskans åsikter att göra. Sjuksköterskor uttryckte en osäkerhet kring 
bedömningen och gränsvärdena kring BMI hos barn och ungdomar; vilket 
resulterade i att sjuksköterskorna inte använde sig av BMI vid bedömningarna av 
barn utan uppskattade visuellt barnens vikt och eventuella övervikt (Isma et al.2013). 
Samtidigt upplevde sjuksköterskorna som arbetade på skolor att en viktig faktor som 
underlättade arbetet med fetma- och överviktsprevention var idrottslärarna på 
skolorna. Samma sjuksköterskor upplevde att idrottslärarna undervisade om hälsa, 
och lärde barnen att det är deras eget ansvar att vara hälsosamma. Sjuksköterskorna 
upplevde att det var enklare att utföra BMI-screening i samband med 
idrottslektioner och med hjälp av idrottslärarna. 
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Sjuksköterskans hinder mot att arbeta preventivt mot fetma och 
övervikt. 
Resultatet i denna kategori har samlats ihop under fem underkategorier. De 
beskriver de hinder som sjuksköterskor upplever mot att arbeta preventivt mot 
övervikt och fetma. Sjuksköterskors erfarenheter visar på en avsaknad på stöd, 
resurser och tid. Vidare visar erfarenheter på att det är svårt och känsligt att tala om 
fetma och övervikt. 
 
Det känsliga ämnet - rädslan att bli bortvald 

 

Sjuksköterskorna i Edvardsson et al. (2009), Isma et al. (2013), Steele et al.(2011) 
och Stalter, Chaudry och Polivka (2011) studier ansåg att det var känsligt att ta upp 
vikt. Edvardsson et al. (2009), Regber, Mårlid och Johansson-Hanse (2013) och 
Isma et al. (2013) studier framkommer att en god relation är essentiell för att prata 
om ämnet. För att prata om barnens övervikt på ett bättre sätt har många inom 
skolväsendet (Müllersdorf et al. 2010) och barnhälsovården (Regber et al. 2013) 
kommit på olika taktiker hur barnets övervikt eller fetma ska benämnas. Müllersdorf 
et al. (2010) återgav att en sjuksköterska använde medicinska termer, då det gav 
bättre respons att berätta de negativa konsekvenserna av fetma än att påpeka att 
barnet tjockt. På detta sätt skadades inte barnets självkänsla, men problemet kunde 
ändå diskuteras. Samtidigt var sjuksköterskorna i Nolan et al. (2012) rädda att de 
skulle förorsaka en ätstörning hos ungdomarna ifall de pratade om deras vikt, de 
pratade istället om hälsosamma mat- och träningsvanor med de överviktiga 
ungdomarna. Edvardsson et al. (2009) och Müllersdorf et al. (2010) beskrev att 
sjuksköterskorna inte benämnde barnen som tjocka, utan använde andra ordval 
istället. Sjuksköterskorna uppger att ordval som “stor, tung, lagt på sig mycket vikt, 
utanför den rekommenderade vikten” upplevdes snällare och mer neutralt. 
 
Sjuksköterskorna som arbetade på Barnhälsocentralen (BVC) i Edvardsson et al. 
(2009) studie ansåg att en relation som påbörjades tidigt i barnets liv gjorde att de 
kunde tala om barnets övervikt mer rättframt när problemet väl uppkom. Relaterat 
till detta ansåg sjuksköterskor i Steele et al. (2011) studie att det var svårt att ha en 
diskussion med barnet angående dennes övervikt. Detta eftersom det var svårt att 
skapa en relation till skolbarnen då de i större utsträckning träffar barn med akuta 
åkommor. Vidare beskrev sjuksköterskorna i Edvardsson et al. (2009) studie att 
vissa föräldrar drog sig tillbaka när något negativt sades om deras barn. 



 

Sjuksköterskorna i studien beskrev hur vissa föräldrar inte respekterade 
sjuksköterskan som omvårdnadspersonal utan ser sjuksköterskan som en “mätare” 
som de går till när barnet ska vägas. Vidare upplevde sjuksköterskorna att 
föräldrarna använde många försvarsmekanismer, vissa ville inte lyssna medan andra 
blev defensiva eller nästan aggressiva. 
 
Stalter et al. (2011) beskrev hur sjuksköterskorna upplevde att många gånger när 
föräldrarna blev involverade så var detta för att föräldrarna var upprörda med de 
som arbetade på skolan, och att sjuksköterskorna förväntade sig konflikter då 
föräldrarna var närvarande. Edvardsson et al. (2009) och Regber et al. (2013) 
beskrev att sjuksköterskorna i deras studier upplevde en rädsla att de skulle stöta 
bort föräldrarna när ämnet kom på tal eftersom föräldrarna kunde känna sig 
förolämpade eller påhoppade. Sjuksköterskorna som arbetade på BVC) i Regber et al. 
(2013) studie hade erfarenhet av att vissa föräldrar blev arga och bytte BVC när 
diskussionen om barnens vikt kom på tal för många gånger. Dock upplevde dessa 
sjuksköterskor och sjuksköterskorna i Müllersdorf et al. (2010) och Isma et al. (2013) 
att hur mycket de än informerade föräldrarna spelade det ingen roll om inte 
föräldrarna tog ansvar och ville skapa förändring. 
 
Sjuksköterskorna i studien av Regberg et al. (2013) har erfarenhet av att vissa 
föräldrar medvetet gödde sina barn. Edvardsson et al. (2009) och Isma et al. (2012) 
beskrev att sjuksköterskorna hade erfarenhet av kulturkrockar eftersom inom vissa 
kulturer visar ett tjockt barn att barnet är friskt och att familjen har välstånd. Vidare 
beskrev sjuksköterskorna i (Regber et al. 2013 och Isma et al. 2012) studier att de 
tyckte det var svårt att tala med familjer som gödde sina barn. Sjuksköterskorna i 
Nolan et al.(2012) och Magnusson, Kjellgren, Winkvist (2012) studier beskrev hur de 
inte upplevt någon svårighet att bemöta föräldrar och barn från andra kulturer än de 
själva, men att svårigheter uppstår då sjuksköterskan och familjen inte kunde 
kommunicera flytande på samma språk. En studie av Morrison-Sandberg, Kubik och 
Johnson (2011) beskrev hur sjuksköterskor såg möjligheter att överkomma språk 
problematik med hjälp av resurser från skolan i form av tolkar. Det var viktigt att 
kunna erbjuda kulturellt anpassade metoder för att arbeta preventivt mot fetma och 
övervikt. 
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Sjuksköterskorna i Edvardsson et al. (2009) beskrev att de tyckte det var svårt att 
ändra uppfattning hos de familjer som hade gjort sitt barn överviktigt av kulturella 
skäl. Detta då föräldrarna inte såg problemet med att göda barnen på samma sätt 
som sjuksköterskorna. I studien av Magnusson et al.(2012) beskrevs hur svenska 
sjuksköterskor gav nutritionsråd baserade på svenska måltidstraditioner som kunde 
vara svåra för föräldrar från andra kulturer att applicera och förstå. Edvardsson et al. 
(2009) och Regber et al. (2013) beskrev hur sjuksköterskorna tyckte det var svårt att 
ta upp barnens vikt vid ett samtal ifall föräldrarna är överviktiga. Vidare kände 
sjuksköterskorna i Regber (2013) studie att de underförstått kritiserade föräldrarnas 
livsstil ifall föräldrarna var överviktiga. Däremot om föräldrarna var av normal vikt, 
kände sjuksköterskorna att diskussionen om deras levnadsvanor kunde anklaga dem 
för att vara dåliga föräldrar. Isma et al. (2012) beskrev att sjuksköterskorna upplevde 
att de flesta föräldrar till överviktiga barn visste att deras barn var överviktiga, men 
att de inte tyckte övervikten var ett problem. En sjuksköterska i Steele et al. (2011) 
studie ansåg att många familjer visste att de är överviktiga, men de såg inte sin roll i 
problemet som ledde fram till att  barnet också blev överviktigt. Vidare upplevde 
sjuksköterskorna i Isma et al. (2012) studie att de föräldrar utan överviktiga barn var 
mer oroade över barnets vikt än de föräldrar som redan har överviktiga barn. 
Sjuksköterskor i Regber et al. (2013) studie upplevde att föräldrar omedvetet 
hindrade sina barn till fysik aktivitet genom att till exempel skjutsa sina 3-4 åringar i 
barnvagnen istället för att låta dem gå eller hindrade dem att leka eftersom de kunde 
bli smutsiga. 
 
Sjuksköterskor i Müllersdorf et al. (2010) studie ansåg inte att det var lämpligt att 
lämna över ansvaret till föräldrarna angående barnens viktproblematik. Isma et al. 
(2012) beskrev att sjuksköterskorna hade negativa uppfattningar om föräldrarna, 
sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna hade dåligt beslutsfattande och att barnen 
inte kunde ändra sin situation. Enligt sjuksköterskorna var föräldrarna orsaken till 
barnets övervikt. Sjuksköterskorna i Edvardsson et al. (2009) studie upplevde att då 
de försökte få reda på familjens matvanor svarade föräldrarna det sjuksköterskorna 
vill höra istället för sanningen. 
 
  



 

Svårigheter med kommunikation och motivation 

 

Många sjuksköterskor använder sig av metoder som liknade MI men utan att kalla 
det MI. Det övergripande målet var dock att komma fram till vad barnet ville, med 
eller utan föräldrar närvarande och för att ge sjuksköterskan möjlighet att stötta 
detta (Bonde, Bentsen och Hindhede. 2014).Vidare uttryckte sjuksköterskorna en 
svårighet att balansera idén om att respektera barnens och föräldrarnas autonomi 
och sjuksköterskans ansvar att värna om barnens hälsa. Ett exempel som tas upp i 
artikeln är då sjuksköterskan såg ett begynnande viktproblem hos ett barn, men 
barnet såg inget problem med sin vikt. Ett annat problem var då barnet bad om hjälp 
men att föräldrarna inte såg något problem med vikten, eller inte var beredda att 
göra de förändringar som krävdes (Bonde et al. 2014). Samma sjuksköterskor 
beskrev hur de ofta valde att ta ett steg tillbaka och avvakta en tid för att sedan 
återkoppla med berörda parter för att se om något i situationen hade förändrats som 
kunde leda till motivation mot en livsstilsförändring. Fördelar med MI enligt 
sjuksköterskorna var att metoden gjorde det möjligt att öppna upp en diskussion om 
ett svårt och komplicerat problem. Metoden gav möjlighet att inte tränga sig på 
barnen och föräldrarna och att sjuksköterskan kan “lämna över bollen” till 
föräldrarna i frågan om övervikt och fetma. I Bonde et al. (2014) resultat framhålls 
vikten av att föräldrarna bör vara med om det är ett yngre barn med viktproblematik, 
men om barnet är äldre och uttryckte en önskan om att föräldrarna ska hållas 
utanför att det är bra att så långt som möjligt möta barnets önskningar. 
 

En brist på tid och resurser 

  

Morrison-Sandberg et al. (2010), Steele et al. (2011) Müllersdorf et al. (2010) beskrev 
att sjuksköterskorna upplevde tidsbrist på jobbet vilket påverkade deras preventiva 
arbete. Sjuksköterskorna i Müllersdorf (2010) studie ansåg att tidsbristen bidrog till 
att arbetet blev ostrukturerat. Steele et al. (2011) beskrev att sjuksköterskorna 
upplevde att tidsbristen gjorde att de inte kunde gå till barnens lektioner och hålla 
undervisning relaterat till vikthantering. Sjuksköterskorna i Morrison-Sandberg et al. 
(2010) upplevde att deras tid gick åt att ta hand om barn med kroniska hälsoproblem 
såsom diabetes, psykiska problem och livshotande matallergier. Vidare beskrevs att 
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sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tid att utföra det preventiva arbetet mot 
barnövervikt som de visste skulle ha betydelse. 
Nolan et al. (2012) och Isma (2013) beskrev att sjuksköterskorna ansåg att det inte 
fanns tillräckligt med tid och resurser att hantera och prioritera överviktiga och feta 
patienter. Sjuksköterskorna i Regber et al. (2013) och Stalter et al. (2011) studie 
upplevde flera hinder och problem vid användningen av BMI kopplade till brister på 
tid och resurser.  I Stalter et al. (2011) studie beskrevs det att BMI-proceduren bestod 
av många tidskrävande moment som försvårade sjuksköterskans arbete. 
Fokus behövde ofta på det mer akuta problemet som orsakat att patienten sökt sig till 
sjuksköterskan i första hand. Inom barnhälsovården ansåg sjuksköterskorna i Isma 
et al. (2012) studie att barnfetman krävde mer tid och fler besök utöver de allmänna 
riktlinjerna för barns vård vid BVC. Denna extra arbetsbörda gjorde det svårt för 
dem att skapa tid för dessa patienter och lade ännu mer påfrestningar på resurserna 
som från början redan varit ansträngda. Sjuksköterskor uttryckte en önskan om 
ytterligare resurser i form av tid och expertis angående prevention och utbildning om 
motiverande samtal (Müllersdorf 2010). Sjuksköterskor i en studie av Stalter et al. 
(2011) från olika delar av USA beskrev att arbetsmängden och möjligheten att 
delegera arbete var mycket varierande beroende på vart sjuksköterskan arbetar. Alla 
sjuksköterskor beskrev att de handhar ett så stort antal elever att de inte hann med 
allt som behövde genomföras. Det var dock olika fokus beroende på om 
sjuksköterskan hade möjligheten att delegera visst arbete. Vidare beskrevs att alla 
sjuksköterskor inom skolväsendet upplevde att tidspress, brist på avskildhet, hög 
arbetsbörda och brist på policys var stora hinder för att genomföra BMI-screeningen 
av skolbarnen. En sjuksköterska beskrev hur barnens föräldrar fick utföra BMI 
mätningen så att sjuksköterskan hade möjlighet att dokumentera och följa upp de 
barn som behövde det. 
 



 

Bristfälligt samarbete och stöd 

 

I Isma et al. (2013) och Morrison-Sandberg et al. (2011) studier beskrev 
sjuksköterskorna att det fanns för lite samarbete mellan dem och andra professioner 
kring frågan om barns fetma och övervikt. Isma et al. (2012) beskrev hur dietisterna 
kunde ge viktig hjälp, men uppger att de varken hade tid, resurser eller anpassning 
att handa överviktiga barn. Detta då det fanns större grupper som behöver hjälp av 
dietister, exempel barn med allergier. Konsekvensen var att sjuksköterskorna uppgav 
att de kände att de inte hade någon möjlighet att hjälpa överviktiga barn och de 
kände sig isolerade i sin kamp för dem. En studie av Stalter et al. (2011) beskrev hur 
sjuksköterskor avstod från användningen av BMI-screening för att bristen på 
licensierad personal gjorde att de inte hade tid. Tiden det skulle ta att lära någon 
annan “utomstående” skulle inte vara värt mödan då det tog längre tid att lära ut 
uppgiften, än för sjuksköterskan att själv utföra screeningen. 
 
Stalter et al. (2011) beskrev att sjuksköterskorna arbetandes på skolor upplevde att 
lärarna ofta försvårade arbetet för sjuksköterskorna genom att inte samarbeta, 
avsätta lektionstid för screeningar och andra undersökningar. Sjuksköterskorna i 
Isma et al. (2013), Steele et al. (2011) och Stalter et al. (2011) studier upplevde brister 
från ledningen där de jobbade. Isma et al.( 2013) studie beskrev hur 
sjuksköterskorna uttryckte att ledningen på deras arbetsplats krävde att de 
fokuserade på andra uppgifter så som rökavvänjning och depressioner. 
Sjuksköterskorna i Stalter et al. (2011) studie upplevde att utan stödet från 
biträdande rektor fanns ingen möjlighet att få igenom de interventioner som 
behövde genomföras enligt sjuksköterskorna. 
Studier av Stalter et al.(2011) och Müllersdorf et al.(2010) beskrev hur skräpmat, och 
stillasittande livsstil var ett problem som fanns i skolorna. Sjuksköterskorna i vissa 
skolor upplevde ett starkt motstånd från skolan då de förslog preventiva åtgärder så 
som att ta bort glass från cafeterian. De preventiva åtgärder som sjuksköterskan 
föreslog som potentiellt gick emot barn och föräldrars viljor fick mycket litet stöd 
från skolan (Müllersdorf et al. 2010). 
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Bristen på riktlinjer och preventionsåtgärder 
 

Müllersdorf et al. (2010) beskrev hur riktlinjer i skolan sågs som en tydlig guide för 
sjuksköterskorna att följa för att hantera både barn och föräldrar. I studier av 
Müllersdorf et al. (2010) och Isma et al. (2013) beskrevs hur bristen av riktlinjer 
kring hanteringen av överviktiga barn påverkade sjuksköterskans arbete i skolan 
negativt. Det lämnade sjuksköterskan att själva strukturera upp arbetet efter sina 
egna prioriteringar. Sjuksköterskor återgav i Isma et al. (2013) att de upplevde att 
generella riktlinjer hur vården skulle hanteras saknades och att de som fanns var för 
kortfattade och behövde uppdateras. I Steele et al. ( 2011) beskrevs en upplevelse av 
att ledningen på skolorna helt avstått från att skapa ett preventionsprogram för att 
hantera och förebygga fetma och övervikt hos barn då ledningen var rädda för att 
uppröra barnens föräldrar. 
Sjuksköterskorna i Morrison-Sandberg et al. (2011) studie upplevde att det fanns 
många olika preventionsåtgärder som användes i skolorna i Minnesota, men att de 
var otillräckliga och för dåligt strukturerade för att ge bra resultat. Nolan et al. (2012) 
framställde att sjuksköterskorna uttryckte att det fanns ett tydligt samband mellan 
hälsa hos barn, deras resultat i skolan och deras framtida hälsa som vuxna. Det 
beskrevs hur det fanns områden i samhället där sjuksköterskorna upplevde 
svårigheter att remittera barnen och föräldrarna vidare, för att den primära 
vårdgivaren inte alltid var tillgänglig. (Morrison-Sandberg et al. 2011) 

 
Nolan et al. (2012) beskrev hur sjuksköterskorna upplevde att det var accepterat att 
boka ytterligare möten med övervikta och feta patienter, men att detta endast skedde 
om patienten själv uttryckt en motivation att vilja ha hjälp. Samma sjuksköterskor 
uttryckte att de träffade de barn som var överviktiga för sällan för att kunna göra en  
betydande skillnad. Vidare beskrevs att på BVC existerade oklarheter kring vem som  
var ansvarig för hanteringen av överviktiga och feta patienter, sjuksköterskan eller 
läkaren. Nolan et al. (2012) Stalter et al. (2011) beskrev att hela samhället måste se 
problemet med fetma och övervikt. Det spelar ingen roll hur mycket sjuksköterskor 
anstänger sig om inte samhället hjälper till med det preventiva arbetet. 

 



 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Det som framkommer i resultatet är att sjuksköterskor upplever att de har både 
möjligheten, motivationen och kompetensen att arbeta preventivt mot fetma och 
övervikt. Dock finns det stora svårigheter att arbeta med fetma och övervikt, det är 
ett känsligt ämne att tala om och sjuksköterskor är rädda att såra föräldrarna och 
barnen. Organisationen inom vården och skolväsendet orsakar problem för 
sjuksköterskorna. Det finns en stor brist på samarbete, tid och resurser samt brist på 
tydliga riktlinjer och preventionsåtgärder. 
 
I resultatdiskussionen har resultatet från litteraturstudien relaterats, jämförts och 
diskuterats mot teorier inom omvårdnad som är relevanta. En teori är 
familjefokuserad omvårdnad. Familjefokuserad omvårdnad består av två grenar: 
familjecentrerad och familjerelaterad omvårdnad. Den familjecentrerade 
omvårdnaden menar att familjen är ett system där varje person i familjen är en del 
av systemet. Den familjerelaterade omvårdnaden går ut på att vård och omsorg till 
patienten är i centrum men hänsyn tas till personens sociala sammanhang (SSF, 
Svensk SjuksköterskeFörening, 2015). Två andra teorier är Norbergs 
omvårdnadsmodell och modell för omvårdnad från Umeå universitet. 
 
En av resultatets huvudkategorier “Sjuksköterskans erfarenhet av det preventiva 
arbetet” visar att sjuksköterskor är lämpade, motiverade och ser det som en del av 
sin arbetsuppgift att arbeta preventivt mot fetma och övervikt hos barn och 
ungdomar. Att tala om övervikt och fetma är enligt författarnas studie svårt och 
mycket känsligt, det är dock något som sjuksköterskor som arbetar med barn och 
ungdomar ser som nödvändigt att ta upp. Då 90% av barn med kraftig fetma 
kommer att växa upp till vuxna med ett BMI på 35 eller högre (Apovian, 2015) finns 
ett verkligt behov av att identifiera dessa individer och arbeta hälsofrämjande med 
dem. Att mäta hälsa, stärka individen, förmedla kunskap, följa upp och fokusera på 
insatser som förhindrar sjukdom är alla olika metoder för att arbeta hälsofrämjande 
(jmf. Svensk SjuksköterskeFörening, SSF 2010). 
Resultatet visar även på vikten av att skapa en bra relation till barnet och familjen 
och gör det möjligt för sjuksköterskan att föra samtal om svåra och känsliga ämnen. 
Vanligast är dock att de situationer som sjuksköterskor oftast möter barn och 
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ungdomar är präglade av tidsbrist och stor arbetstyngd vilket gör det svårt att bygga 
en bra relation. 
 



 

Sjuksköterskan och föräldrar 
 

Vid behandling av barn kommer föräldrarna nästan alltid med, och det framkommer 
i litteraturstudien att föräldrarna är en viktig del i det preventiva arbetet mot 
övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Det framkommer i resultatet att 
föräldrar till övervikta och feta barn kan ha svårt att förstå rollen de själva spelar i 
sitt barns övervikt. Benzein, Hagman och Saveman (2012 (B) 52-53) beskriver att 
sjuksköterskan kan lyssna på familjens berättelse av ohälsan och se på vilket sätt 
familjerna anser sig kapabla att skapa förändring, och genom att agera medlare 
stödja de åtgärder som känns bäst för familjen. I Östlund, Bäckström, Saveman, Lindh 

och Sundin (2016) studie framkom det att familjefokuserad omvårdnadens hälsostödjande 

familjesamtal gav familjens deltagare en möjlighet till eftertanke och skapade en chans för 

medlemmarna att ta ett steg tillbaka och se över sin egen roll i familjens kontext. Vidare 

beskrivs att möjligheter för förändringar öppnades på grund av de hälsostödjande 

familjesamtalen. Benzein et al. (2012 (B) 52-53) beskriver att genom ett fokus på familjen 

ökar förutsättningarna att familjen ska vara nöjd med förändringen som kan åstadkommas. 

Sjuksköterskan kan inte skapa förändring. Det är viktigt att skilja på att sjuksköterskan kan 

underlätta en förändring och att sjuksköterskan är en expert som vet hur familjens problem 

ska lösas. Sjuksköterskan kan aldrig i förväg veta vilken åtgärd som passar familjen och 

måste var öppen för att anpassa åtgärderna. 

Benzein Hagman och Saveman (2012 (A) 29-30) beskriver hur familjen kan vara en 
källa till ökad hälsa och stöd, men även hur familjen kan orsaka både ohälsa och 
lidande. En bristande kunskap kring nutrition, aktivitet och hälsa i en familj 
påverkar barnen negativt och leder ofta till ohälsa, vilket framkommer i 
litteraturstudien. Sjuksköterskan behöver se till hela familjen för att uppnå ett gott 
resultat i det preventiva arbetet mot övervikt och fetma. Barnen kan ofta själva inte 
uppnå en förändring, utan behöver stöd och hjälp av familjen. Barnens familjer 
behöver också stöd och kunskap från sjuksköterskan för att kunna stötta barnet (jmf. 
Benzein et al. 2012 (A) 30). 
 
De reaktioner som enligt sjuksköterskorna är vanliga i ett samtal och som 
sjuksköterskorna önskar att undvika hos föräldrar till övervikta och feta barn är 
defensiv och aggressivitet. Det uttrycks en oro för att sjuksköterskan anklagar 
föräldrarna för ett dåligt föräldraskap genom att tala om orsakerna till övervikten, 
den nuvarande livsstilen och livsstilsförändringarna som krävs för att komma till 
rätta med problemet 
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Kultur, genus och etnicitet 
 
Kulturella skillnader framkommer i litteraturstudiens resultat. Språkbarriärer så 
som att inte tala samma språk försvårar sjuksköterskans arbete, men användandet av 
en tolk kan lösa detta problem. Det är svårare för sjuksköterskan att anpassa sina 
preventiva metoder till grupper som inte följer de generella samhällsnormerna. 
Sjuksköterskans utbildning utgår oftast från den kultur och plats där den befinner 
sig. Ett problem som framkommer i studien är när föräldrar ger sina barn mer mat i 
syfte att göra dem större och i deras ögon hälsosammare, och hur sjuksköterskan har 
svårigheter att bemöta detta problem på ett konstruktivt sätt. 
Benzein et al. (2012 (A) 38-39) beskriver hur de djupa och grundläggande 
föreställningarna som kan finnas hos en familj kallas kärnföreställningar. De kan 
uttrycka sig genom antaganden, traditioner och vanor som utförs av 
familjemedlemmarna utan reflektion. Kärnföreställningar kan vara svåra att 
förändra och sjuksköterskan bör reflektera över hur dessa påverkar en familjs vanor 
som främjar hälsa och ohälsa. 
 
SSF (2008) beskriver hur en kunskap om genus är viktigt för att kunna bemöta 
patienter på ett jämställt sätt. I resultatet framkommer inga uppenbara skillnader i 
genus eller ålder som påverkar sjuksköterskans arbete eller erfarenheter av att arbeta 
preventivt. Av de använda studierna i resultatet beskriver endast ett fåtal könet på de 
deltagande sjuksköterskorna. Det beskriva könet är endast kvinnor. En svaghet kan 
därmed vara att resultatet är baserat på kvinnliga sjuksköterskor. Det är dock en 
någorlunda representativ bild av könsfördelningen i sjuksköterskeyrket (Evangelista 
och Sims-Giddens, 2008). 

Tidsbrist 
 
Sjuksköterskorna upplever att de mer akuta uppgifterna tar mycket tid och skapar 
tidsbrist, vilket påverkar deras preventiva arbete negativt då det måste 
nedprioriteras. Tiden går åt att behandla barn med kroniska problem såsom diabetes 
och allergier. Inom BVC kräver barn med övervikt fler möten vilket försvåras på 
grund av tid och resursbrist. I USA har alla sjuksköterskor så många elever att de inte 
hinner göra alla sina uppgifter. 



 

Teng, Hsiao och Chou (2010) beskriver att sjuksköterskan upplever tidspress vilket 
påverkar patienternas upplevelse av omvårdnaden negativt. Vidare beskriver Teng et 
al. (2010) att detta kan påverka patienternas avsikt att återkomma för vård i 
framtiden. Litteraturstudiens resultat beskriver hur barn med fetma och övervikt 
behöver fler möten med sjuksköterskan än vanliga patienter. Det framkommer även 
att alla sjuksköterskor upplever en kraftig brist på tid och resurser. 
Litteraturstudiens resultat visar att föräldrarnas negativa reaktioner kan leda till att 
de byter vårdgivare eller avslutar vården. Författarna drar slutsatsen att det finns en 
ökad risk att överviktiga barn och deras föräldrar väljer att byta eller avsluta 
vårdkontakten på grund av de sammanvävda orsakerna beskrivna ovan. 
 
Överviktsproblematik är ett komplext och långvarigt tillstånd som kräver en 
kontinuerlig behandling (Melin. 2011, 13). Resultatet antyder att tidspressen leder till 
att sjuksköterskan inte kan finnas på plats och ge sin expertis åt föräldrarna. Det 
minskar chansen att viktminskningen för barnet blir lyckad och långvarig. Samtidigt 
belyser modellen för omvårdnad (2015) att olika arbetsuppgifter behöver prioriteras 
vid olika tillfällen. Sjuksköterskorna i resultatet ställs inför problemet att hantera 
både akuta och icke akuta tillstånd, samtidigt som de har för lite resurser och tid. I 
och med detta framkommer ett stort problem att prioritera det preventiva arbetet 
mot fetma och övervikt. 
Studiens resultat visar att bristfälliga riktlinjer, policys och behandlingsmetoder är 
faktorer som ytterligare försvårar sjuksköterskans arbete. Utan tydliga riktlinjer för 
hur det preventiva arbetet ska genomföras lämnas sjuksköterskan att själv 
strukturera arbetet. Det resulterar i att omvårdnaden blir bristfällig och inte optimal. 
Norberg, Axelsson, Hallberg och Lundman (1997, 79) beskriver hur sjuksköterskans 
olika arbetsuppgifter kräver olika typer av strategier och att syftet för alla 
omvårdnadshandlingar ska vara att förebygga sjukdom, stärka, återställa och bevara 
hälsa. Detta kan uppnås genom att behandla patienter enligt rutin, åtgärdsschema 
eller individuellt anpassade åtgärder. Verkligheten för sjuksköterskorna i resultatet 
är dock att tiden och resurserna för denna typ av arbete inte existerar och utgör ett 
stort problem. 
 
Fetma är ett komplext tillstånd vars omhändertagande är multifasetterat och ett 
utvecklat nätverk mellan primärvården och specialistklinikerna måste skapas. På 
grund av dessa aspekter måste sjuksköterskor få utbildning inom långsiktig vård och 
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behandling av personer med fetma och övervikt (Melin 2011, 18). Sjuksköterskans 
roll är att främja hälsan ur ett holistiskt synsätt. Om ett överviktigt barn ensamt 
försöker ändra sin livsstil kommer det bli svårt om föräldrarna inte stödjer barnet. 
Därav bör sjuksköterskan i det preventiva arbetet bedöma miljö och 
beteendefaktorer som barnen och föräldrarna har, som bidrar till utvecklingen av 
tillståndet. Exempel på saker sjuksköterskan kan behöva i sin bedömning: 
Information om graviditeten, födelsevikten, tidigare och nuvarande vikt, ifall tidigare 
försök att gå ner i vikt har skett, matvanor, aktivitetsvanor och ifall fetma och 
övervikt är ett problem som ligger i släkten. Vidare ingår det i sjuksköterskans roll att 
främja och motivera familjer att utöva fysiska aktiviteter som de gillar och att äta 
bättre kost. Information om kosten kan innehålla portionsstorlekar, vilka måltider 
som bör ätas och vilken sammansättning måltiderna bör bestå av. Att skräddarsy 
aktiviteter utifrån kultur, etiska normer och resurser kan leda till att aktiviteten kan 
bli en långvarig rutin. (Rabbitt och Coyne. 2012). 

 

Metoddiskussion 

Författarna valde att studiens ansats skulle vara kvalitativ då syftet var att ta reda på 
sjuksköterskans erfarenhet. Den kvalitativa ansatsen fokuserade på att skapa 
förståelse och tolka människors upplevelser och erfarenheter av omvärlden och olika 
fenomen (jmf. Wengström och Forsberg 2013, 54). Tolkningen av forskares data är 
alltid beroende på författarnas förförståelse eller perspektiv och författarna ska ta 
ställning till den existerande förförståelsen (Wengström och Forsberg 2013 50,144). 
Författarna har varit medvetna om den existerande förförståelsen innan studien men 
har genom den systematiska analysen försökt undvika att den ska påverka studiens 
resultat. 
 
Då engelska inte är författarnas modersmål kan felaktigheter uppstått vid 
översättningen av artiklarna som används vid resultatet. Vid översättningen 
användes därför ett översättningsprogram för att minska risken för feltolkning och 
misstag. Författarna utförde enskilt varsin analys för att sedan diskutera resultatet 
tillsammans. Detta för att säkerställa en god kvalitet. Tillvägagångssättet för 
analysen är hämtat från Fribergs (2012, 140-142) för att vidare säkerställa en god 
kvalitet på analysen. 
 



 

Författarna har använt sig av Sörensen och Olsson (2011) kvalitétsgranskningsmall 
för att säkerställa artiklarnas kvalité. Två artiklar uppnådde endast till 
kvalitétsgranskningsmallens gräns för låg nivå och valdes av denna anledning bort. 
De resterande 11 artiklarna hade medel eller hög nivå och har använts till studiens 
resultat. Författarna tog hjälp av en bibliotekarie som är van att göra 
artikelsökningar (jmf. Forsberg och Wengström. 2013, 75) för att få hjälp med att 
göra en struktur för att söka artiklar och välja sökord för de valda databaserna. 
 
Av de valda artiklarna kommer fem stycken från Sverige, tre stycken från USA och 
resterande från Australien, Danmark och England. Detta gör att resultatet 
uteslutande innefattar västerländsk kultur. Det är både en styrka då överförbarheten 
kan vara mer specifikt för västerländsk kultur, men även en svaghet då det begränsar 
möjligheten att använda resultatet i andra sammanhang ( jmf. SBU 2014, 88-90). 
Resultatet baseras på endast 11 artiklar, vilket kan påverka studien negativt. 
Författarna hade önskat ett högre antal artiklar till resultatet för att stärka studiens 
trovärdighet. Dock gav litteratursökningen inte fler användbara träffar, även efter att 
ha rådgjort med en bibliotekarie. I likhet Forsberg och Wengström (2016, 20) kan 
det ibland inte vara möjligt att finna all relevant forskning. I detta fall har bristen på 
tid troligtvis påverkat sökningen av artiklar negativt. 
 
Av de funna artiklarna valdes två bort för att dessa hade andra yrkesgrupper i sitt 
resultat och att det inte var möjligt att urskilja sjuksköterskornas erfarenheter. Då 
studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter valdes dessa bort. 
 
Resultatet i studien av Magnusson et al. (2012) överensstämde inte i sin helhet med 
litteraturstudiens syfte. Studien har som syfte att analysera sjuksköterskans 
preventiva arbete, men det fanns presenterat i resultatet delar som beskrev 
sjuksköterskans erfarenhet. Därför valde författarna att inkludera denna studie i 
resultatet. 
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Forskningsetisk diskussion 

Då studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av det preventiva 
arbetet relaterat till fetma och övervikt hos barn och ungdomar fanns många etiska 
överväganden att beakta. Författarna har haft de valda etiska reglerna i åtanke 
genom hela arbetet. Av de 11 valda artiklarna till resultatet så fanns etiska 
granskningar och godkännanden beskrivna i texten i 10 av dessa. I den artikeln som 
saknade detta så framkom det att den var publicerad i Journal of school nursing som 
är medlem i COPE (Committee On Publications Etihics) vilket gjorde att artikelns 
resultat användes. 

Konklusion  
Studien visar att sjuksköterskors erfarenheter är i hög grad negativa och präglade av 
tidsbrist, bristande engagemang från omgivningen och en brist på kunskap. För att 
kunna stödja hälsa och förändring hos de barn med fetma och övervikt måste 
sjuksköterskan ha ett familjefokus. Det krävs även en miljö som möjliggör och 
uppmuntrar sjuksköterskan att arbeta preventivt. Utan ett stöd från ledning, 
föräldrar, samhället och kollegor försvåras sjuksköterskans uppgift och möjligheten 
att göra en skillnad i arbetet mot fetma och övervikt. 
Det finns ett behov av mer forskning inom området då vårdpersonalens erfarenheter 
i litteraturstudien visar på stora brister. Författarna anser att det är viktigt att agera 
snabbt i frågan då fetma och övervikt leder till allvarliga och kostsamma 
följdsjukdomar, som kanske kan undvikas med tidigt insatta preventiva åtgärder. 
Det vore intressant att jämföra studier om barn och ungdomars erfarenheter av 
fetma och övervikt för att se hur gruppernas erfarenheter skiljer sig åt. 
 
 



 

Referenser 
 

Apovian, C. (2015) The obesity epidemic - understanding the disease and the 
treatment. New England Journal of medicine. Vol. 374, 177-179. Doi 
10.1056/NEJMe1514957 

 
Benzein, E. Hagberg, M. Saveman, B-I. (2012) (A). Teoretiska utgångspunkter för 
familjefokuserad omvårdnad. Att möta familjer inom vård och omsorg. 1. uppl. 
Lund: Studentlitteratur AB 

 
Benzein, E. Hagberg, M. Saveman, B-I. (2012) (B) Relationen mellan familj och 
sjuksköterska - ett systemiskt förhållningssätt. Att möta familjer inom vård och 
omsorg. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur AB 

 
*Bonde, A, H. Bentsen, P. Hindhede, A, L. (2014) School nurses’ experiences with 
motivational interviewing for preventing childhood obesity. Journal of school 
nursing Vol. 30(6) 448-455 Doi 10.1177/1059840514521240 

 
Broyle, S. Denstel, K. Church, T. Chaput, J. Fogelholm, M. Hu, G. Kuriyan, R. 
Kurpad, A. Lambert, E. Maher, C. Maia, J. Matsudo, V, Olds, T. Onywera, V 
Sarmiento, O. Standage. M. Tremblay, M. Tudor-Locke, C. Zhao, P. Katzmarzyk, P. 
(2015) The epidemiological transition and the global childhood obesity epidemic. 
International journal of besesity supplements. Vol. 5, 3-8 Doi 
10.1038/ijosup.2015.12 

 
Clifford, S. Gold, L. Mensah,F. Jansen, P. Lucas, N. Nicholson, J. Wake, M. (2015) 
Health-care costs of underweight, overweight and obesity: Australian population-
based study. Journal of Paediatrics and Child Health. Vol. 51(12) 1199-1206. 
Doi:10.1111/jpc.12932 

 
CODEX, (2016) (A) Forskningsetisk prövning http://codex.vr.se/manniska5.shtml 
(hämtad 2016-03-24) 

 
CODEX, (2016) (B) Forskning som involverar barn. http://codex.vr.se/manniska1.shtml 
(hämtad 2016-03-30) 



32 

 
*Edvardsson, K. Edvardsson, D. Hörnsten, Å. (2009) Raising issuses about childrens’ 
overweight - maternal and child health nurses’ experiences. Journal of advanced 
nursing Vol. 65(12) 2542- 2551 Doi 10.1111/j.1365-2648.2009.05127.x 

 
Ello-Martin, J. Ledikwe, J, Rolls, B. (2005) The influence of food portion size and 
energy density on energy intake: implications for weight management. The American 
Journal of Clinical Nutrition. Vol. 82(1) 2365-2415 URL 
http://ajcn.nutrition.org/content/82/1/236S.long (hämtad 2016-05-20) 

 
Evangelista, E. Sims-Giddens, S. (2008) Gender Differences in Discipline of Nurses 
in Missisouri. Western journal of nursing research. Vol. 30(4): 501-514 Doi 
10.1177/0193945907303302 

 
Forsberg, C. Wengström, Y. (2016) Att göra systematiska litteraturstudier: 
värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. 4. utg. Stockholm: 
Natur & Kultur 

Forsberg, C. Wengström, Y. (2013) Att göra systematiska litteraturstudier: 
värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. 3. utg. Stockholm: 
Natur & Kultur 

Friberg, F. 2012. Att göra en litteraturöversikt. I Friberg, F (red) Dags för uppsats – 
vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur AB. 

*Isma, G. Bramhagen, A-C. Ahlstrom, G. Östman, M. Dykes, A-K. (2012) Swedish 
child health care nurse’s conceptions of overweight in children: a qualitative study. 
BMC Family Practice 13(57) Doi 10.1186/1471-2296-13-57 

  
*Isma, G. Bramhagen, A-K. Ahlstom, G. Östman, M. Dykes, A-K. (2013) Obstacles to 
the prevention of overweight and obesity in the context of child health care in 
sweden. BMC Family practice Vol. 14(143) Doi 10.1186/1471-2296-14-143 

 
Jaworowska, A. Blackham, T. Davis, I,G. Stevenson, L. (2013) Nutritional challenges 
and health implications of takeaway and fast food. Nutritional Reviews. Vol. 71(5) 
310-318. Doi 10.1111/nure.12031 



 

 
Kalra, G. De Sousa, A. Sonavane, S. Shah, N. (2012) Psychological issues in pediatric 
obesity. Industrial Psychiatry Journal. Vol. 21(1): 11-17 Doi 10.4103/0972-
6748.110941 

Larsson, I. Rössner, S. (2015) Fetma i primärvården. Lund: Författarna och 
Studentlitteratur. 
 
*Magnusson, M. Kjellgren, I, K. Winkvist, A. (2012) Enabling overweight children to 
improve their food and exercise habits - school nurses’ counselling in multilingual 
settings. Journal of clinical Nursing Vol. 12(17/18) 2452-2460 Doi 10.1111/j.1365-
2702.2012.04113.x. 
 
Melin, Ingela. (2011) Obesitas - behandling med KBT-inriktning. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
Modell för omvårdnad (2015) Institutionen för omvårdnad, Umeå 
universitet.http://moodle.omvardnad.umu.se/pluginfile.php/15492/mod_resource/content/1/

Modell%20för%20omvårdnad%20utvecklad%20vid%20Umeå%20universitet.pdf (hämtad 
2016-05-06) 

 
*Morrison-Sandberg, F. Kubik, Y. Johnson, E. (2011) Obesity prevention practices of 
elementary school nurses in minnesota: finding from intervews with licenced school 
nurses. Journal of school nursing Vol. 27(1) 13-21 Doi 
http://dx.doi.org/10.1177/1059840510386380 

 

*Müllersdorf, M. Zuccato, M. Nimborg, J. Eriksson H. (2010) Maintaining 
professional confidence - Monitoring work with obese schoolchildren with support of 
an action plan. Scandinavian Journal of science. Vol. 24(1) 131-138 Doi 
10.1111/j.1471-6712.2009.00696.x 

 
*Nolan, C. Deehan, A. Wylie, A. Jones, R. (2012) Practice nurses and obesity: 
professional and practice-based factors affecting role adequacy and role legitimacy. 
Primary health care research and development. Vol. 13(4) 353-363 Doi 
10.1017/S1463423612000059 

 



34 

Norberg, A. Axelsson, K. Hallberg I. Lundman B. (1997) Omvårdnadens Mosaik - en 
modell. 1 uppl. Stockholm: Liber 

 
Olsson, H. Sörensen S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. 3 uppl. Stockholm: Liber 

 
Rabbitt, A. Coyne, I. (2012). Childhood obesity: nurses’ role in addressing the 
epidemic. British Journal of Nursing. Vol. 21(12) 731-735 Doi 
http://dx.doi.org/10.12968/bjon.2012.21.12.731 

 
Regber, S. Berg-Kelly, k. Mårlid, S. (2007) Parenting styles and treatment of 
adolecents with obesity. Pediatric Nursing. Vol. 33, 21-28 URL 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17410997 

 
*Regber, S. Mårlid, s. Hanse-Johansson, J. (2013) Barriers to and facilitator of 
nurse-parent interaction intended to promote healthy weight gain and prevent 
childhood obesity at Swedish child health centers. BMC nursing Vol. 12(27) 

Doi 10.1186/1472-6955-12-27 

 
Rikshandboken 2012. BMI-Kurvan - Hur är tillväxtkurvorna gjorda. Manusförfattare 
Hagenäs, L. http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Hur-ar-tillvaxtkurvorna-gjorda/BMI-

kurvan/ (hämtad 2016-05-17) 

 
Rosén, M. (2012) Systematisk litteraturöversikt. Henricson, M (red.) Vetenskaplig 
teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur 

 
Rosengren, D. (2012) Motiverande samtal - MI: en praktisk handledning. 1. uppl. 
Lund: Studentlitteratur 

 
SBU (2014) Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok. 2 uppl. 
Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering. 
http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok.pdf (hämtad 2016-
03-30) 

 



 

Seal, N och Broome, M. 2011. Using evidence to recommend interventions for long-
term weight control in overweight children. Journal of nurse practice. Vol. 1:7(4) 
293-302 Doi: 10.1016/j.nurpra.2010.08.015 

 

Socialstyrelsen (A) MI (Motiverande samtal) 
https://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/motiv

erandesamtal (hämtad 2016-05-11) 

 
Socialstyrelsen, (2009) (A) Primärprevention. Termbank. 
http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=411 (hämtad 2016-05-13) 

 
Socialstyrelsen, (2009) (B) Sekundärprevention. Termbank. 
http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTerm=c2VrdW5kw6RycHJldmVudGlvbg==&fsr

cLang=sv&trgLang=en&fSubject= (hämtad 2016-05-13) 

 
SSF  Svensk Sjuksköterskeförening (2008) Strategi för sjuksköterskans 
hälsofrämjande arbete. http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/halsoframjande-arbete-

publikationer/strategi.for.sjukskoterskans.halsoframjande.arbete.pdf(hämtad 2016-05-06) 

 
SSF, Svensk Sjuksköterskeförening (2010) Indikatorer för hälsofrämjande 
omvårdnad. http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/om.indikatorer.for.halsoframjande.omvardnad_webb.pdf (hämtad 2016-05-
06) 

 

SSF, Svensk Sjuksköterskeförening (2015) Familjefokuserad omvårdnad. 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/ssf.om.familjefokuserad.omvardnad.webb.pdf (Hämtad 2016-07-03) 

 

 
*Stalter, A. Chaudry, R. Polivka, B. (2011) Regional differences as barriers to body 
mass index (BMI) screening described by Ohio nurses. Journal of school health Vol. 
81(8) 436-448 Doi http://dx.doi.org/10.1111/j.1746-1561.2011.00600.x 

 



36 

*Steele, R. Wu, Y. Jensen, C. Pankey, S. Davis, A. Alyward, B. (2011) School nurses’ 
percieved barriers to discussing weight with children and their families: a qualitative 
approach. Journal of school health Vol. 81(3) 128-137 Doi 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1746-1561.2010.00571.x 

 

Teng, I, Hsiao, J. Chou, A. (2010) Nurse-perceived time pressure and patient-
perceived care quality. Journal of nurse management. Vol. 18(3) 275-284 
 Doi http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2834.2010.01073.x 

 

WHO - World Health Organization. (2015) Obesity and Overweight. Media centre 
fact sheets.http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ (hämtad 2016-03-20) 

 

Östlund, U. Bäckström, B. Saveman, B-I. Lindh, V. Sundin, K. (2016) A Family Systems 

Nursing Approach for Families Following a Stroke: Family Health Conversations. Journal of 

family nursing. Vol. 22(2) 148-172 

Doi: 10.1177/1074840716642790 

 



 

 

Bilaga 1.Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod. 
Inspirerad av Olsson och Sörensen (2011, 285) 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt(syfte, metod, resultat 3p) saknas 1/3 2/3 samtliga 

introduktion saknas knapphändig medel  välskriven 

syfte ej angivet otydligt medel tydligt 

metod     

Metodval adekvat till frågan ej angiven ej relevant relevant  

metodbeskrivning(repeterbarhet möjlig) ej angivet knapphändig medel utförlig 

triangulering saknas finns   

urval(antal, beskrivning, representativitet) ej acceptabel låg medel god 

bortfall ej angivet >20% 5-20% <5% 

bortfall med betydelse för studien analys saknas/ja nej   

kvalitet på analysmetod saknas låg medel hög 

etiska aspekter ej angivna angivna   

resultat     

frågeställning besvarad nej ja   

resultatbeskrivning(redovisning, tabeller 

mm) 

saknas otydlig medel tydlig 

tolkning av resultatet(citat,kod, teorier) ej acceptabel låg medel hög 

diskussion     

problemanknytning saknas otydlig medel tydlig 

diskussion av egenkritik och felkällor saknas låg hög  

anknytning till tidigare forskning saknas låg medel god 

slutsatser     

överenstämmelse med resultat slutsats saknas låg medel hög 

ogrundade slutsatser Finns saknas   

total poäng (45p totalt)     

Grad 80% Hög   P 

Grad: 70% Medel   % 

Grad: 60% Låg   Grad 

Titel 

 Författare 
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Bilaga 2. Sökningstabell. 
I = Titel överensstämmer med litteraturstudiens syfte, 
II = Abstrakt stämmer överens med syftet, 
III = Hel artikel svarar på syftet, 
IV = Valda artiklar till resultat. 
Dubbletter redovisas inom () 
Datum Databas Begränsning Sökord Antal 

träffar 
Urval 

I 
Urval II Urval III 

20160404 Cinahl 
Medline 

Published 2005-2016, 
Peer reviewed, 
all children (0-18), 
English, 
References availabe, 
Abstract available 
 

nurse’s role AND 
obesity AND children or 

adolescents 

48 10 10 3 

20160407 Scopus Published 2005-2016, 
Article 

nurse’s experience AND 

(overweight OR obese OR 

obesity) AND prevention 

19 4 2 2 

20160407 Cinahl Medline 

Psycinfo 
Published 2005-2016, 
Peer reviewed 
Reference available, English, 
 

 

nurse AND (experience OR 

perspective OR view OR 

perception) AND children AND 

(obesity OR overweight OR 

obese) 

100 18(5) 7(4) 5(3) 

20160408 Web of Science Published 2005-2016 nurses AND overweight AND 

prevention AND children 
137 13(3) 10(3) 5(3) 

        

 
 



 

Datum Databas Begränsning Sökord Antal 
träffar 

Urval 
I 

Urval II Urval III Urval 
IV 

20160409 manuell 
sökning 

  5(2) 5(2) 3 3 2 

20160409 Scopus Inga begränsningar. nurse AND health  
promotion AND obesity AND 
child 

173 4(1) 2(1) 1 1 

20160411 PsycINFO Published 2005-2016, 
Peer reviewed 

nurses role AND health 
promotion AND (child OR 
adelsecent) AND (obesity 
OR overweight) 

16 4(2) 2(1) 1 1 

20160411 PubMED Published 2005-2016 
Abstract 

nurses experience AND 
(obesity OR obese OR 
overweight) AND (Child OR 
adolescent) AND 
(prevention OR 
intervention) 

7 4 1 0 0 

Totalt antal 
använda 
artiklar till 
resultatet 
(Exklusive 
dubbletter) 

     11 
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Bilaga 3. Artikelöversikt. Artikelöversikt över artiklar som används i litteraturstudiens resultat. 
Författare 
år 
land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Bonde, A. 
Bentsen, P. 
Hindhede, A. 
2014. 
Danmark. 

School 
nurses’ 
experience 
with 
motivational 
interviewing 
for 
preventing 
childhood 
obesity 

Utforska hur 
skolsköterskor 
använder och upplever 
motiverande samtal i 
rådgivande samtal 
med överviktiga barn 
och deras föräldrar i 
daglig verksamhet. 

12 skolsköterskor från 12 olika skolor belägna i 
5 olika områden i Köpenhamn. 
Inklusionskriterier : sjuksköterskorna skulle ha 
genomgått en 4 dagar lång utbildning i MI och 
viktproblematik hos barn. 
 
Barnen i fallstudien skulle ha blivit identifierade 
av sjuksköterskan genom BMI-screening och 
legat i den 90e precentilen. 
 

Kvalitativ fallstudie. 
Semistrukturerade 
djupgående 
intervjuer utfördes. 
Intervjuguide med 
frågor användes i 
vägledande syfte. 
 
Frågor med öppna 
svar sekundär promt 
användes. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transskriberades av 
en assistent som satt 
med under 
intrevjuerna. 
 
Materialet 
analyserades i flera 
steg, blandannat 
genom en analysram 
från teorin om 
motiverande samtal. 
 

Resultater presenterades i två 
teman, ”Anpassa och integrera MI i 
praktiken” och ”Dilemman med MI”. 
 
Beskrivning av hur sjuksköterska använder 
och anpassar motiverande samtal. 
expempelvis Problematiken av att avstå 
från att ge motiverande samtal om barnet 
och/eller föräldrarna inte är inresserade, 
fast då barnet är överviktigt. 
 
Sjuksköterskorna reflekterar mycket över 
föräldrarnas roll och ansvar för barnets 
förändringar relaterat till övervikten. 
 
 
 

Hög. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Författare 
år 
land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Edvardsson K. 
Edvardsson D. 
Hörnsten Å. 
2009. 
Australien. 
 
 
 

Raising 
issues about 
children´s 
overweight - 
maternal 
and child 
health 
nurses’ 
experiences. 

Att beskriva barn och 
mödravårds 
sjuksköterskors 
upplevelse av att 
kommunicera och ta 
upp problem med 
föräldrar angående 
barns övervikt. 

“bekvämlighets urval” av 10 sjuksköterskor 
rekryterade av två koordinatorer. 
Inklusionskriterier var att utblidad 
sjuksköterska, jobbande i Victoria, mellan 20-
65 år gammal. kön irrelevant. 
9 sjuksköterskor blev kontaktade genom 
koordinatorerna, 1 sjuksköterska tog själv 
kontakt med författaren till studien och 
anmälde intresse. 

Undersökande 
samtalsintervjuer 
genomfördes. 
Deltagarna fick innan 
intervjuerna en 
guide med ämnen 
som skulle tas upp 
och fick själva prata 
om de i förväg 
utvalda ämnena. 
 
Materialet 
analyserades med en 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultatet presenterades i 8 kategorier. 
Studien visar på att sjuksköterskor 
upplever det som viktigt att ha god relation 
mellan sjuksköterskan och patienten för att 
kunna tala öppet om saker. 
Att det är obehagligt att tala om övervikt 
och det finns en rädsla för att fjärma 
familjerna genom att tala om övervikt. 
Att taktfullt språk och olika hjälpmedel kan 
hjälpa sjuksköterskan att hantera 
kommunikationen med föräldrarna. 
 

Hög. 
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Författare 
år 
land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Isma, G. 
Bramhagen, 
A-C. Ahlstrom, 
G. Östman, M. 
Dykes, A-K 
2013. 
Sverige. 
 

Obstacles to 
the 
prevention 
of 
overweight 
and obesity 
in the 
context of 
child health 
care in 
sweden 

Belysa och beskriva 
hur sjukskötesrkor 
inom BVC tänker kring 
deras arbete angående 
förebyggandet av 
övervikt och fetma hos 
barn inom BVC. 

Ett strategiskt urval av 17 vårdcentraler deltog 
i studien. Urvalet ledde till en bred variation av 
invånarnas socio-ekonomiska status. 
 
Inklusionskriterier: Sjuksköterskorna skulle ha 
specialistutbildning och erfarenhet av att 
arbeta med barn i åldern 0-6 år, inklusive 
överviktiga barn. 
 
Information om studien skickades ut via mail 
till deltagarna genom en lista på de anställda 
vid barnavårdcentraler. 
 
En sjuksköterska lämnade studien på grund av 
för hög arbetsbelasting. Totalt deltog 
18 sjuksköterskor i studien. 
17 kvinnor och 1 man. 
 

Intervjuer 
genomfördes på 
vårdcentralerna. 
Öppna 
frågor om 
sjuksköterskans 
preventiva arbete 
mot barnfetma och 
övervikt ställdes. 
 
Intervjuerna 
transkriberades ord 
för ord. Analysen 
utfördes i 5 steg för 
fenomenografisk 
ansats. 
 

Resultatet presenterade i 2 kategorier. 
”interna hinder av sjuksköterskans arbete 
med överviktiga barn” och ”Externa hinder 
av hanteringen av övervikt hos barn”. 
 
Andra prioriteringar än barnfetma 
framkom. Otillräcklig kunskap om 
identifiering och hantering av barnövervikt 
och föräldrarnas syn och samarbete. 
Brist på resurser och brist på riktlinjer. 

Hög 

 



 

 
Författare 
år 
land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Isma, E 
Gabriella. 
Bramhagen, 
A-K. Ahlstrom, 
G. Östman, M. 
Dykes, A-K. 
2014. 
Sverige. 

Swedish 
child health 
care nurses 
conceptions 
of 
overweight 
in children: 
a qualitative 
study 

Belysa uppfattningen 
om barnövervikt och 
fetma hos BVC-
sjuksköterskor. 

Kontakt togs via mail, och via telefon. 
18 stycken legitimerade sjuksköterskor deltog. 
 
Inklusionskriterier : 
BVC sjuksköterskor med minst 1 års 
erfarenhet. Erfarenhet av att arbeta med 
överviktiga barn. Anställda på en av de 26 
vårdcentraler som blivit utvalda i södra delen 
av Sverige. 

Konversations 
intervjuer gjordes 
och spelades in. 
Frågor om 
uppfattning av 
barnfetma/övervikt 
ställdes. 
 
Materialet 
transkriberades ord 
för ord. 
 
Insamlad data 
analyserades med en 
femstegs 
fenomenografisk 
ansats. 

Resultatet presenterade i 4 kategorier. 
 
Resultatet visade att uppfattningen om 
barnfetma har förändrats. Utseendet går 
före hälsan. Hälsoproblemen minimeras, 
övervikt är ett känsligt ämne och familjens 
livsstil är viktig. 

Medel. 
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Författare 
år 
land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Magnusson, 
M. Kjellgren, 
K. Winkvist, 
A. 
2012. 
Sverige 

Enabling 
overweight 
children to 
improve 
their food 
and exercise 
habits - 
school 
nurse’s 
counselling 
in 
multilingual 
settings. 

Analys av skolsköterskors 
rådgivning av överviktiga 
och feta barn i områden 
med många immigranter, 
med fokus på mat och 
träning, och hur detta 
kommunicerades. 

40 sjuksköterskor med nyckelfunktioner 
skolhälsovården inbjöds, 14 st tackade ja. 
Studenter som gick i låg- eller mellanstadiet, 
och är överviktig eller fet och som riskerar 
att ha ett BMI högre än 25 resp. 30 vid en 
ålder av 18. Inklusionskriterier var ett 
rådgivande samtal kring vikthantering, med 
eller utan förälder/ar, tolk och/eller 
släktingar. 

En explorativ design 
har används vid 
sjuksköterskornas 
rådgivande samtal. 
 
Frågor så som “vad?” 
har ställts angående 
mat och träning. 
 
En kvalitativ 
innehållsanalys har 
gjorts av insamlat 
material. 

Resultatet presenterades i två teman 
”Förklaringens kvalité”. 
Bristfälliga förklaringar hos 
sjuksköterskan, oklara råd kring nutrition 
som skapar förvirring och “osanningar” 
hos barnen. 
 
“Möjliggöra föräldrar och barn” - 
Sjuksköterskans möjlighet att ge råd och 
konkreta sätt att hantera ex. 
portionsstorlekar för både barn och 
föräldrarna. 

Hög. 

 



 

 
Författare 
år 
land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Morrsion-
Sandberg, L. 
Kubik, M. 
Johnson K. 
2011. 
USA. 

Obesity 
prevention 
practices of 
elementary 
school nurses 
in minnesota: 
findings from 
interviews 
with licensed 
school nurses 

Få insikt den nuvarande 
fetmarelaterade praxisen 
hos skolsjuksköterskor. 
Åsikter om sjuksköterske 
ledda 
fetmapreventionsprogra
m och intresset att 
använda dessa program i 
framtiden. 

Skoldistrikt i Minnesota med legitimerade 
sjuksköterskor valdes ut. 
Grundskolor med minst 300 studenter i 
klass 1-4. >20% av eleverna skulle vara 
etisk minoritet eller delta i reducerad/fri 
skollunch-program. 
 
29 skoldistrikt identifierades, skolsköterskor 
i 23 av distrikten kontaktades. 21 
skolsköterskor valde att delta i studien. 
 
 

Semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes. 
 
Det inspelade 
materialet 
transkriberades ord 
för ord. 
 
Matrialet analyserades 
genom kvalitativ 
konceptanalys. Teman 
och kategorier 
skapades. 

Resultatet presenterades i 7 
huvudrubriker. 
	
⅔ ansåg att nuvarande praxis var 
otillräcklig, begränsad och dåligt 
samordnad. Problem med 
arbetsbelastningsfrågor såsom 
bemanning, prioritera arbetsuppgifter, 
tidsbrist och resurser framkom. 

Hög 
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Författare 
år 
land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Müllerdorf, M. 
Zuccato, LM. 
Nimborg, J. 
Eriksson, H. 
2010. 
Sverige. 

Maintaining 
professional 
confidence - 
monitoring 
work with 
obese 
schoolchildre
n with 
support of an 
action plan 

Beskriva hur 
skolsköterskor upplever 
sitt arbete med 
överviktiga barn med 
stöd av en handlingsplan. 

6 skolsköterskor som arbetade i samma län 
inbjöds till studien och deltog. 
Det utvalda länet har en handlingsplan för 
att stödja skolsköterskors arbete med 
överviktiga barn. 
 
All skolsköterskorna var kvinnor och alla 
arbetade heltid med ansvar för ca 300 barn 
vardera. 

Kvalitativa 
djupgående intervjuer 
genomfördes. 
 
Fokus lades på frågor 
angående 
skolsköterskans 
erfarenhet av 
tillgängliga resurser, 
stöd och betydelsen 
av den upprättade 
handlingsplanen. 
 
Intervjuerna spelades 
in och 
transkriberades. 
 
Materialet genomgick 
en innehållsanalys. 

Tre kategorier framkom i resultatet: 
”incitament att arbeta med överviktiga 
barn” bland annat att  skolsköterskan är 
väl lämpad att arbeta med överviktiga 
barn” 
”Erfarenheter av strukturerat arbete med 
överviktga barn” exemplevis att 
skolsköterskan är väl påläst om barnets 
familjesituation innan mötet med familjen. 
”krav för att göra det möjligt för ett 
professionellt förhållningssätt” 
expempelvis långtidsperspektiv och 
tillräcklig kunskap. 

Medel. 

 



 

 
Författare 
år 
land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Nolan, C. 
Wylie, A. 
Jones, R. 
2012. 
England. 

Practice 
nurses and 
obesity: 
Professional 
and practice-
based factors 
affecting role 
adequacy and 
role 
legitimacy 

Undersöka de 
professionella och 
prakikbaserade 
faktorerna som påverkar 
sjusköterskans roll 
legitimitet och 
tillräcklighet att hantera 
överviktga patienter. 

Av 46 tillfrågade sjuksköterskor arbetande i 
London deltog 22 stycken. 
Urvalet var ändamålenligt för att få 
maximal varition på placering och storlek. 
 
 

Semistrukturerade 
intervjuer gjordes 
med öppna frågor och 
fokuserade frågor för 
att få djupare svar. 
 
Intervjuerna spelades 
in och transkriberades 
ord för ord. 
 
Materialet kodades 
och teman skapades. 

Negativa faktorer är brist på kunskap, 
brist på expertis av nutrition, bedömning. 
Brist på kulturellt lämpligt material. 
Positiva faktorer är att de tror på sin 
förmåga att kommunicera, styra 
konversationen till ämnet och motivera 
patienterna. 

Medel 
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Författare 
år 
land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Regber, S. 
Mårlid, S.  
Johansson 
Hanse, J 
2013. 
Sverige. 

Barriers to 
and 
facilitators of 
nurse-parent 
interaction 
intended to 
promote 
healthy 
weight gain 
and prevent 
childhood 
obesity at 
Swedish child 
health 
centers 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattning av 
interaktionen mellan 
sjuksköterskor och 
föräldrarpå BVC. Bedöma 
hinder och underlättande 
faktorer  till interaktioner 
som syftar till att 
förespråka 
hälosamviktökning och 
förebygga fetma. 

Rekrytering av sjuksköterskor som jobbade 
på vårdcentraler i Västra Götaland. 
Vårdcentraler valdes ut för att få ett brett 
spektra av 
Sjuksköterskorna rekryterades genom 
kontakter från en annan studie. Även 
skriven oh muntlig information lämnades. 
 
19 sjuksköterskor kontaktades och 
15 sjuksköterskor deltog. 
Inklusionskriterier : 
Specialistutblidning, anställd i västra 
götalands län och frivilligt deltagande. 
 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Frågor om hur den 
upplevda hanteringen 
av ett barn med 
övervikt eller fetma 
ställdes. 
 
Intervjuerna spelades 
in och transkriberades 
ord för ord och 
importerades till ett 
dataanalysprogram. 
 
Teman och 
underteman skapades 
och analyserades. 

Resultatet presenterads i 6 teman. 
 
Resultaten från intervjuerna påpekar att 
det antingen är sjuksköterskan eller 
oroliga föräldrar som tar initiativ att ta tag 
i viktfrågan. Vidare beskrivs att ämnet är 
känsligt och att föräldrarna kan förneka 
att barnet är överviktigt eller själv ta illa 
upp. Vissa föräldrar ger bättre respons 
och påpekar att de själv märkt av 
viktökningen. Mycket stillasittande och 
dåliga matvanor av olika slag är 
bidragande faktorer till övervikten hos 
barnen. 

Hög. 

 



 

 
Författare 
år 
land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Stalter, A. 
Chaudry, R. 
Pollvka, B. 
2011. 
USA. 

Regional 
differences as 
barriers to 
body mass 
index 
screening 
described by 
ohio school 
nurses. 

Identifiera barriärer och 
underlättande faktorer av 
BMI screening hos 
skolsköterskor i Ohios 
innerstäder, förorter och 
landsbygd. 

352 sjuksköterskor som var medlemmar 
Ohio Association of school nurses.(OASN) 
fick information, vara 43 anmälde intresse. 
25 sjuksköterskor uppnådde kriterierna. 
Inklusionskriterier : 
Anställning inom grundskolan i Ohio på 
heltid sedan minst ett år tillbaka. 
Legitimerad sjuksköterska och medlem i 
OASN. 

Fokusgrupper med 6-
10 sjuksköterskor i 
varje genomfördes. 
Frågor om 
yrkeserfarenhet, hur 
många med reducerad 
lunchkostnad som 
fanns, ifall skolan 
genomgick någon 
förändring för tillfället. 
 
Data samlades in 
under två års tid. 
 
Intervjuerna 
transkriberades till 
textform. Ett 
kvalitativt 
datorprogram 
användes för 
analysen. 

Nio teman framkom ur studien: 
erfarenhet av BMI screening, 
skolsköterskans egen erfarenhet, politik, 
skolans fysiska och psykiska miljö och de 
risker/skydd som finns i skolan. Tillgång 
av god vård. 
 
Faktorer som underlättade BMI screening 
och försvårade BMI screening 
identifierades. Underlättande faktorer var 
lärare medan brist av tid, brist av 
riktlinjer, arbetsbördan och avskildhet var 
exempel på hinder som fanns. 
 
 
 
 
 

Hög. 
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School 
nurses’ 
perceived 
barriers to 
discussing 
weight with 
children and 
their families: 
A qualiitative 
approach 

Att undersöka 
skolsjuksköterskans 
upplevda hinder att ta itu 
med viktrelaterade 
hälsofrågor med barn och 
deras familjer. 
 

Information om studien skickades ut via 
mail via distriktens maillista, ca 100 fick det 
mailet. 
33 sjuksköterskor anmälde intresserade 
varav 22 skolsköterskor från 3 distrikt 
kunde delta vid minst ett tillfälle under 
studiens gång. 

Fokusgrupper 
besvarade öppna 
frågor i samtal som 
spelade in. 
Frågor angående 
sjuksköterskornas 
scheman, kunskap om 
barnfetma och 
uppfattning om hinder 
att bedöma barnfetma 
 
Inspelat material 
transkriberades. 
 
Analys och kodning 
skedde genom ett 
kvalitatitv 
dataprogram. 
 
 
 
 

12 barriärer som förhindrar 
sjuksköterskans preventiva arbete 
presenterade i 5 kategorier. 
 
Hinder som sjuksköterskorna tog upp är 
självuppfattad kompetens, brist av 
kunskap eller resurser, personens egen 
viktstatus. Brist på stöd av skolanställda 
och tidsbrist. 

medel. 



 

 

 


