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Sammanfattning 
Bakgrund: Övervikt under uppväxtåren har ökat markant de 
senaste åren, 20-25 % av Sveriges tioåringar är idag 
överviktiga. För att häva denna utveckling krävs att bl.a. 
sjuksköterskor utövar förebyggande arbete. Syfte: Syftet med 
litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskor kan 
förebygga övervikt/fetma hos barn och ungdomar. Metod: 
Studien är en systematisk litteraturstudie och bygger på tio 
vetenskapliga artiklar samt en avhandling. Dessa har granskats 
och analyserats. Kategorisering av materialet gjordes med hjälp 
av Kims domäner med anvisningar från en modell för deduktiv 
metodanalys. Resultat: Sjuksköterskors förebyggande arbete 
med barn i tidig ålder krävs för att häva utvecklingen av 
övervikt/fetma. En modell skulle kunna vara vägledande för 
sjuksköterskor för att ge information och undervisning samt att 
motivera och engagera hela familjen. Diskussion: Brist på 
engagemang och motivation hos barn och föräldrar hämmar 
preventionsarbetet. Sjuksköterskornas bemötande bör vara 
individanpassat. En modell som hjälp vid sjuksköterskors 
preventionsarbete har framtagits i studien utifrån Kims 
domäner. 
 
Nyckelord: Övervikt, fetma, förebyggande arbete, sjuksköterska, barn, 

ungdomar, Kims domäner. 
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Abstract 
Background: Overweight during the growth years has 
increased strikingly the last years, 20- 25% of Sweden's ten-
year olds is today overweight. In order to revoke this 
development it is required that nurses practice preventive work. 
Objective: The objective with the literature study was to 
highlight how nurses can prevent overweight/obesity in 
children and adolescents. Method: The study is a systematic 
literature study and is built on ten scientific articles and a 
dissertation. These have been checked and analyzed and 
categorization of the material was done with the help from 
Kim’s domains with instructions from a model for deductive 
method analysis. Results: The nurses preventive work with 
children in early age is required in order to revoke the 
development of overweight/obesity. A model can be serving as 
a guideline for the nurses in order to give information and 
education. To justify and to involve the whole family. 
Discussion: Lack of engagement and motivation in children 
and parents impede the preventive work. The nurses refutation 
should be individual adapted. A model to help the nurses' 
preventive work has been prepared in the study from Kim’s 
domains. 
    
    
Keywords: Overweight, obesity, preventive work, nurse, children, adolescent, 

Kim’s domains.  
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BAKGRUND 

Vid fältstudier på en barnmottagning uppdagade författarna att behovet av 

prevention hos barn och ungdomar vid övervikt/fetma är stort. Författarna träffade 

där överviktiga/feta barn med sina föräldrar som sökte vård för andra åkommor. 

Att samtala med barn och föräldrar om övervikt är ett etiskt problem, men av 

yttersta prioritet. Personalen på barnmottagningen ansåg det svårt att ta upp och 

diskutera övervikten. 

 

Förekomst av övervikt och fetma är ett globalt växande problem och redan i 

förskoleåldern kan övervikt och fetma utvecklas (Folkhälsoinstitutet, 2005; SBU 

2002; WHO, 2000). Enligt Socialstyrelsens (2005 a) barnobesitasregister i Sverige 

är mellan 20-25 procent av Sveriges barn vid tio års ålder överviktiga och tre-fem 

procent lider av behandlingskrävande fetma, vilket motsvarar cirka 50 000 barn. 

Barn och ungdomsfetma kan betraktas som en ny folksjukdom (a.a.). Övervikt 

under uppväxtåren kan lätt bli bestående även i vuxen ålder. Cirka 80 procent av 

de barn som är överviktiga eller har fetma vid sex-sju års ålder är fortfarande 

överviktiga eller lider av fetma i sena tonåren. Enligt Flodmark (1996) är 

behandling av barnfetma effektivare än behandling av vuxenfetma (a.a.).  

 

Den vanligaste definitionen av övervikt/fetma är Body-Mass-Index (BMI) 

(Blücher, 2005; SBU, 2002). BMI beräknas för vuxna med en formel för 

kroppslängd och kroppsvikt ”vikten/längden²”. BMI mellan 25 och 29,9 innebär 

övervikt, 30 och däröver fastställs som fetma. Denna beräkning är bristande för att 

fastställa övervikt och fetma hos barn då den underskattar graden av övervikt för 

kortväxta barn medan den överskattar övervikten för långa barn. Någon hänsyn 

till andelen fett och muskler samt hur fettet är fördelat i kroppen visar inte detta 

beräkningssätt (a.a.). För barn används gränser anpassade utifrån deras ålder så 

kallat ”Iso-BMI värden” (se bilaga 1). Iso-BMI över 25 definieras även här som 

övervikt och Iso-BMI över 30 definieras som fetma. Dessa värden används för att 

jämföra om individernas BMI är högt eller lågt i jämförelse med andra barn och 
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ungdomar i samma ålder (Cole, Bellissi, Flegal & Dietz, 2000; Jansson & 

Danielsson, 2003). 

 

Ärftliga faktorer beräknas stå för 20 – 45 procent av all övervikt. Detta förklarar 

varför inte alla familjemedlemmar utvecklar övervikt (SBU, 2002). Exempel på 

sjukligt betingade orsaker till övervikt är Prader-Willis sjukdom som innebär 

underfunktion i sköldkörteln och Bardet-Biedls syndrom som orsakas av 

förändringar i arvsanlaget. Operationer i hjärnan kan medföra att centra som styr 

hunger och mättnad rubbas. Dessutom kan barn och ungdomar med handikapp 

och därigenom minskad rörelseförmåga ha en ökad risk för utveckling av fetma 

(Jansson & Danielsson, 2003; Lindskog, 1997). Hormonet leptin frisätts från 

fettcellerna för att dämpa hungerkänslan via receptorer i centrala nervsystemet 

och brist på leptin kan i enstaka fall påvisas som orsak till övervikt (Erlanson-

Albertsson, 2004; SBU, 2002).  

  

Uppväxtmiljö, minskad fysisk aktivitet och ökat födointag är bidragande faktorer 

till utveckling av övervikt (Stockholms läns landsting, 2002). Barn och ungdomar 

äter ofta på oregelbundna tider en ökad mängd energirik kost sammansatt av för 

stor andel snabba sockerarter och för mycket mättat fett (a.a.). Övervikt kommer 

ofta smygande, ett genomsnittligt energiöverskott på cirka 50 kilokalorier per dag 

är tillräckligt för att på en femårsperiod ge fetma (SBU, 2002). Överviktiga barn i 

prepuberteten är längre än sina jämnåriga. Tillväxthormonet sjunker i takt med 

ökad övervikt och under tonåren har överviktiga barn sämre tillväxt och 

slutlängden blir därför den samma för såväl överviktiga som normalviktiga (a.a.). 

 

En stressig livsstil kan hos vissa personer leda till viktuppgång, orsaken till detta 

är okänd (Andersen, Rissanen & Rössner, 1998; SBU, 2002). Inaktivitet på grund 

av TV- tittande och datoranvändning är andra bidragande faktorer till utveckling 

av övervikt och fetma. Enligt SBU (2002) ökade risken att utveckla övervikt med 

4,6 gånger hos barn och ungdomar som såg på TV mer än två timmar per dag i 

jämförelse med barn och ungdom som tittade mindre än två timmar per dag (a.a.). 
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Vardagliga fysiska aktiviteter kan minska på grund av att t ex. många föräldrar 

kör sina barn till och från skolan samt till aktiviteter på grund av trafikrisker och 

tidsbrist (Folkhälsoinstitutet, 1998). Skolans idrottsundervisning tillgodoser inte 

behovet av fysisk aktivitet och barn som är inaktiva på fritiden har ofta visat sig 

vara negativt inställda till skolans idrott (a.a.). I Sollerheds (2006) 

inteventionsstudie utökades gymnastiklektionerna i skolan från två till fyra 

lektioner per vecka, samt utomhusverksamhet den femte dagen, vilket resulterade 

i ett lägre BMI hos barnen. Dock är enbart utökning av fysisk aktivitet i skolan 

otillräcklig för att hindra stigande BMI (a.a.).  Fysisk aktivitet innebär allt 

muskelarbete som ökar energiomsättningen över vilonivån (Andersen et al. 1998). 

Barn och ungdomar som är fysiskt aktiva under uppväxten fortsätter oftast att vara 

aktiva som vuxna (Folkhälsoinstitutet, 1998). Barn och ungdomar från lägre 

socioekonomisk status löper större risk att utveckla fetma och ohälsa gentemot 

barn och ungdomar ur högre socioekonomisk status (Andersen et. al, 1998; 

Folkhälsoinstitutet, 2005; SBU, 2002). Att låg socioekonomisk status är en 

bidragande faktor till övervikt styrks i en studie som gjorts på skolbarn i 

Köpenhamn men vad som ligger till grund för detta är ännu okänt (Andersen et al. 

1998).  

 

Flera undersökningar visar en tydlig koppling mellan psykosocial ohälsa och 

övervikt bland barn (Andersen et. al. 1998; Folkhälsoinstitutet, 2005; SBU, 2002). 

Överviktiga nio-tolv åringar är generellt mer missnöjda med sin fysiska 

prestationsförmåga och har lägre självkänsla än jämnåriga normalviktiga barn 

(SBU, 2002). Många överviktiga barn berättade att de blir retade och mobbade för 

sin övervikt, vilket i sin tur leder till sämre självbild (a.a.). Däremot har barn med 

god fysisk kapacitet generellt bättre självbild och högre självskattning (Sollerhed, 

2006). Övervikt/fetma kan senare leda till allvarliga konsekvenser i form av 

ledskador och hjärtmuskelförstoring då belastningen på kroppen är stor. Hjärtat 

får en ökad påfrestning på grund av den extra tyngd som kroppen bär på. 

Övervikt/fetma redan som barn ökar också risken för följdsjukdomarna hjärt-
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kärlsjukdomar, diabetes typ 2, viss cancer samt leversjukdomar (Almås, 2002; 

Burniat, Cole, Lissau & Poskitt, 2002).  

 

I kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005 b) 

framgår att i yrkesutövandet ingår att tillvarata friskheten hos patienterna, kunna 

kommunicera med patienterna, närstående och personal på ett lyhört, respektfullt 

och empatiskt sätt samt möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling. I 

sjuksköterskornas arbete ingår även att främja hälsa och förebygga ohälsa i 

yrkesutövandet samt förmåga att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och 

vid behov motivera livsstilsförändringar (a.a.).  

 

Kim (2000) har utformat en modell för omvårdnad utifrån fyra olika domäner. 

Client Domain (klientdomänen) omfattar patienten, sjuksköterskan skall vara 

lyhörd för patientens omvårdnadsbehov och kunna skapa en bra relation. Fysiska, 

psykosociala samt kulturella faktorer har en avgörande roll för hur patienternas 

livssituationer tar sig uttryck, vilket skildras i Environment Domain 

(omgivningsdomänen). I Client-Nurse Domain (patient-sjuksköterskedomänen) 

beskrivs prevention i sjuksköterskearbete som betydelsefullt. God kommunikation 

mellan patient och sjuksköterska krävs för att uppnå ett bra resultat. Vidare 

betonas vikten av patientens delaktighet och samspel med sjuksköterskan. 

Sjuksköterskors utveckling i yrkesrollen och omsättningen av kunskap i praktik 

beskrivs i Practice Domain (praktikdomänen) (a.a.). 

 

Preventionsarbete avser att förbättra eller bibehålla hälsotillståndet för enskilda 

individer eller grupper på primär, sekundär och tertiär nivå (Ewles & Simnett, 

2005). Basen i verksamheten är att förespråka, stödja samt uppmuntra hälsa och 

en hälsosam livsstil. Detta kan göras individuellt eller på gruppnivå. En 

grundläggande målsättning är att öka människors förmåga att ta tag i orsaker och 

risker som kan påverka deras hälsa. Primär prevention vänder sig till personer som 

är friska t.ex. hälsoupplysningar till barn och ungdomar. När barn och ungdomar 

har blivit överviktiga tillämpas sekundär prevention och målet är att förebygga 
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ytterligare utveckling av övervikt/fetma medan tertiär prevention blir aktuell då 

följdsjukdomar av övervikt/fetma uppstått (a.a.).  Att arbeta förebyggande med 

övervikt/fetma hos barn och ungdomar är den mest effektiva behandlingen. 

Barnfetma är svårbehandlad och tillståndet blir ofta ett livslångt problem 

(Golsäter, Enskär, Sidenvall, Andersson-Gäre & Lingfors, 2006). 

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskor kan förebygga 

övervikt/fetma hos barn och ungdomar. 

METOD 
Litteraturstudien bygger på systematisk analys av vetenskapliga artiklar och en 

avhandling som svarade mot syftet. Polit och Becks (2003) flödesschema över 

faser i en litteraturstudie användes för att genomföra studien steg för steg. De 

vetenskapliga artiklarna söktes i databaserna Cinahl, Elin@Kristianstad, High 

Wire, Pub Med, Science Direct och Toxnet. Sökorden overweight, obesity, child*, 

children, prevention, nurs* och care* användes i olika kombinationer med 

varandra.  

Urval 

Vid sökningarna gjordes begränsningar till artiklar publicerade åren 1996-2006 

för att få fram senaste forskningsresultaten (Se bilaga 2). Sökning gjordes efter 

både kvalitativa och kvantitativa metoder. I studien inkluderades artiklar baserade 

på studier av barn och ungdomar i åldern 0-18 år. Artiklar som handlade om barn 

och ungdomar med kroniska sjukdomar exkluderades samt de sökningsträffar där 

abstracten inte var tillgängliga. Sökningarna resulterade i 116 träffar. Artiklarnas 

titlar som överensstämde med syftet samt var publicerade på engelska, svenska, 

danska och norska språket lästes som abstract. I fulltext beställdes 16 artiklar och 

efter kvalitetsgranskning återstod sju artiklar som utgjorde en del av resultatet. 

Manuell sökning genomfördes genom att studera referenslistor från sökta artiklar, 

rapporter, reviewer och genom råd från handledaren vilket resulterade i ytterligare 

tre artiklar och en avhandling (Backman, 1998). 
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Analys 

Som hjälp vid artikelgranskning användes Forsbergs och Wengströms (2003) 

checklistor för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. En förenklad analys av 

artiklarna genomfördes individuellt varpå artiklarna bytes inbördes, subkategorier 

framtogs ur artiklarna och avhandlingen. Därefter genomfördes en gemensam 

deduktiv analysmetod och kategorisering av materialet med hjälp av Kims 

domäner (se tabell 1) (Kim, 2000; Polit & Beck, 2003). Överblick och kvalité av 

artiklarna som användes i resultatet visas i bilaga 3 (Forsberg och Wengström, 

2003). 
 
Tabell 1 Kims domäner, sammanställning av subkategorier 

 

 

RESULTAT 
Client/Klientdomänen 

Harvey O´Brien Holubkov och Cohen Reis (2004) fick i sin studie fram att 

bemötandet av barn och ungdomar vid övervikt uppmärksammades olika. 

Sjuksköterskor lade större fokus på att häva ungdomarnas utveckling av övervikt i 

jämförelse med yngre barn (a.a.). Vidare styrker en studie gjord av Barlow, 

Trowbridge, Klish och Dietz’s (2002) att preventionsarbetet skiljer sig beroende 

på barnets ålder (a.a.). Ekblom (2005) påvisade i sin avhandling gjord på svenska 

barn och ungdomar att övervikten etablerades redan i tidig ålder. Under en 14 års 

period skedde en dryg fördubbling av antalet överviktiga barn och ungdomar 

(a.a.). Skillnader kunde också urskiljas utifrån genusperspektiv, större fokus lades 

på pojkar som i större utsträckning fick uppföljning av sin viktutveckling i form 

av återkommande besök (Harvey O´Brien et al. 2004). 

Client/Klientdomänen 
• Patienten i fokus 
• Bemöta patienten  
• Livsstil 

 

Environment/Omgivningsdomänen

• Påverkansfaktorer 

Client-Nurse/Klient-Sjuksköterskedomänen
• Samspelet patient-sjuksköterska 
• Kommunikation 
• Information/undervisning 

Practice/Praktikdomänen 

• Omsätta kunskap i handling 
• Omvårdnad  
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Sambandet mellan övervikt/fetma och riskfaktorer studerades av Veugelers och 

Fitzgerald (2005) vilka kom fram till att livsstilen spelar en stor roll i utvecklingen 

av övervikt/fetma hos barn och ungdomar. Barn som hoppade över frukosten löpte 

50 procent större risk att utveckla övervikt. Andra riskfaktorer var att bli körd till 

skolan, att köpa lunch i skolan, äta kvällsmat framför tv-apparaten samt tv-tittande 

mer än en timme per dag (a.a.). Detta styrks även i en studie genomförd på ett 

stort antal tyska barn där Müller, Asbeck, Mast, Langnäse och Grund (2005) 

påvisade att hög tv konsumtion och sämre matvanor hade samband med övervikt. 

Att bristfällig kunskap om kosthållning och övervikt har samband dementerar 

Reinehr, Kersting, Chahda och Andler (2003) i sin studie. Äldre barn hade en 

djupare kostkunskap än yngre elever oavsett om de var överviktiga eller inte 

(a.a.). I en svensk avhandling av Ekblom (2005) framgår att övervikt och fysisk 

aktivitet har samband, övervikt/fetma var nära dubbelt så stor hos fysiskt inaktiva 

i jämförelse med barn och ungdomar som var mycket aktiva (a.a.). Barn som 

utövade fysisk aktivitet mer än sju timmar per vecka löpte mindre risk att utveckla 

fetma (Veugelers & Fitzgerald, 2005).  

 

Environment/Omgivningdomänen 

I Larsen, Mandleco, Williams och Tiedemans artikel (2005) beskrev 

sjuksköterskor olika hinder för preventionsarbete. Störst var bristen på 

föräldraengagemang. Sjuksköterskor ansåg att föräldrar inte var beredda att 

förändra sin livsstil. I de fall där föräldrarna själv var överviktiga hade de svårt att 

se sina barns övervikt. Sjuksköterskor såg också barnens bristande motivation som 

ett hinder i preventionsarbetet (a.a.). Brister i föräldrars engagemang och 

patientmotivation framkom även i studien av Story, Neumark-Stzainer, Sherwooo, 

Holt, Sofka, Trowbridge och Barlow (2002). För att kunna få genomslag i 

preventionsarbetet behöver hela familjen vara engagerad (a.a.).  

 

I Flodmark, Ohlsson, Rydén och Sveger´s (1992) studie om familjeterapi fick 

samtliga grupper upplysning om kostens betydelse. En av 
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undersökningsgrupperna fick familjeterapi vilket innebar att hela eller delar av 

familjen involverades i projektet med att bearbeta barns övervikt/fetma som var 

målet i denna form av behandling. Familjeterapi kunde påvisa en signifikant 

skillnad på BMI-värdet mellan kontrollgruppen och undersökningsgruppen. Den 

fysiska konditionen mättes hos barnen både före och efter behandlingsperioden. 

Resultatet visade att gruppen som fått ta del av familjeterapi hade markant bättre 

kondition jämfört med kontrollgruppen som enbart fått kostråd. Uppföljning av 

grupperna ett år efter avslutad behandling visade mer stabil vikthållning i 

familjeterapigruppen i jämförelse med gruppen som endast fick kostrådgivning 

(a.a.). Det sociala nätverkets betydelse för barns övervikt/fetma fick författarna 

Müller et al. (2005) belägg för i sin studie där preventionsarbetet genomfördes i 

samverkan med skola och familj. Då studien pågått under ett år kunde en mer 

hälsosam livsstil observeras såsom att konsumtionen av frukt och grönsaker per 

dag hade ökat väsentligt medan intaget av fet mat hade reducerats i jämförelse 

med en kontrollgrupp. Flertalet av barnen hade blivit medlemmar i någon 

sportklubb. Den dagliga fysiska aktiviteten hade ökat och tv tittandet minskat 

(a.a.).  

 

Ekblom (2005) och Veugelers och Fitzgerald (2005) hävdade i sina studier att 

omgivningsfaktorerna var bidragande orsaker till övervikt. Skillnad mellan hög 

och låg socioekonomisk status kunde påvisas då övervikt/fetma var vanligare 

bland familjer med låga socioekonomiska förhållanden (a.a.). En annan 

bidragande omgivningsfaktor är skolans läskedrycksförsäljning vilket resulterade 

att barnen drack mer läsk i jämförelse med skolor där det inte såldes läskedrycker 

(Veugelers & Fitzgerald, 2005). I Ekbloms (2005) avhandling framkom att 

övervikt bland barn och ungdomar är mer utbrett utanför storstäderna. Marginell 

skillnad kunde också påvisas mellan flickor och pojkar där flickor var något mer 

överviktiga i jämförelse med pojkar (a.a.).  
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Client-Nurse/Klient-Sjuksköterskedomänen 

I Japan gjordes under tre år en studie på 55 överviktiga barn vilken visade att 

preventionsarbete ger effekt (Yoshinaga, Sameshima, Miyata, Hashiguchi & 

Imamura, 2004). Barn som ingick i behandlingsprogrammet skulle träffa 

vårdpersonal inklusive sjuksköterskor minst två gånger 20 minuter per gång 

tillsammans med föräldrarna. Vid dessa tillfällen gjordes en genomgång av 

familjens vanor avseende kost och fysisk aktivitet. Tyngdpunkten lades på att 

involvera föräldrarna och ge kunskap i beräkning av det dagliga energiintaget. 

Totalt slutförde 40 barn studien. Av dessa minskade 35 barn i vikt och 

förändringen i BMI var -0,9 enheter. Jämförelse gjordes med en kontrollgrupp på 

240 barn och här ökade BMI med 1,0 enheter (a.a.). 

 

Müller et al. (2005) genomförde en framgångsrik informationskampanj med 

riktlinjer till barn och deras föräldrar. Rekommendationer gavs om att äta frukt 

och grönsaker varje dag, minska på intaget av fet mat samt vara fysiskt aktiv 

minst en timme per dag. Vidare hölls en åtta timmars kurs i näringslära och vikten 

av fysisk aktivitet. Familjer med barn som hade ett BMI-värde som översteg 30 

enheter fick tre till fem hembesök av en vårdpersonal som då gick igenom deras 

kosthållning och gav ytterligare rekommendationer (a.a.). Fitzgibbon et al. (2004) 

genomförde en randomiserad, kontrollerad studie där interventionsgruppen fick 

undervisning om vikten av hälsosam kost och fysisk aktivitet under 14 veckor, tre 

gånger i veckan. Det visade sig att undersöknings gruppen hade signifikant lägre 

BMI i jämförelse med kontrollgruppen. Föräldrarna involverades genom att de 

förde anteckningar på barnens energiintag (a.a.). I Flodmark et al. (1992) studie 

hölls kontakt mellan vårdpersonal och vårdtagare via brevkorrespondens och fem-

tio stycken personliga kontakter hölls under hela behandlingstiden som sträckte 

sig under 14-18 månader (a.a.).  
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Practice/Praktikdomänen 

För att studera hur vårdpersonal inklusive sjuksköterskor identifierade övervikt 

bland barn, samt hur rådgivning och behandling av övervikt utövades gjordes 

denna studie av Harvey O´Brien et al. (2004). Endast 53 procent av de överviktiga 

barn och ungdomar som besökte en vårdcentral under drygt ett år fick övervikten 

dokumenterad i journalen. På grund av brister i dokumentationen kan barn och 

ungdomar med övervikt utveckla fetma innan problemen uppdagas (a.a.). 

 

Vårdpersonal tillfrågades i en studie om bland annat kunskapsbehov om övervikt 

hos barn och ungdomar. Respondenterna ansåg att det fanns brister på 

egenkunskap samt på nyare forskning kring behandling och prevention (Story et 

al. 2002).  Det framgår även i Barlow et al. (2002) studie att vårdpersonal som 

arbetade med barn och ungdomar vid övervikt/fetma efterlyste bättre 

tillgänglighet till aktuell kost- och aktivitetsriktlinjer. Det framgick även att 

respondenterna saknade patientutbildningsmaterial för barn och ungdomar med 

övervikt för att kunna motivera såväl patient som hela familjen (a.a.). 

Vårdpersonal ansåg att det bör läggas hög prioritet i arbetet med barn och 

ungdomars övervikt/fetma. (Story et al. 2002).  

 

I Larsen et al. (2005) studie gjordes jämförelser mellan sjuksköterskor vid två 

olika vårdcentraler. Klara riktlinjer fanns att följa för sjuksköterskors 

preventionsarbete vid övervikt/fetma. Riktlinjer eller rekommendationer för 

prevention av barnfetma användes av 73 procent av respondenterna (a.a.). 

Sjuksköterskor med flera års erfarenhet bedrev mer aktivt preventionsarbete samt 

lade de större tyngd på att motivera patienterna till ökad fysisk aktivitet i 

jämförelse med sjuksköterskor med färre yrkesår (Larsen et al. 2005 & Story et al. 

2002). I Harvey O´Brien et al. (2004) konstaterades att trots bristfällig 

dokumentation av övervikten genomfördes en övergripande genomgång av 

barnets kostvanor i 69 procent av fallen och i endast 15 procent av fallen togs 

diskussion upp om fysisk aktivitet och tv tittande (a.a.). I Barlow et al. (2002) 



 

 

 

 

 

15 

framgick att ändrade matvanor samt gränssättning av speciell mat och behovet av 

att röra på sig var hög prioritet i preventionsarbetet till de flesta barn. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Denna studie är genomförd som en litteraturstudie baserad på analys av 

vetenskapliga artiklar och en avhandling. Fördelen med en litteraturstudie var att 

kunna jämföra forskares resultat inom detta specifika ämne och få brett och 

internationellt resultat. Generalisering kan inte med säkerhet göras ur ett svenskt 

perspektiv då artiklarna övervägande är från USA. Dock tror författarna att 

studien kan vara till hjälp i förebyggande arbete i Sverige då influenser från USA 

förr eller senare brukar komma till Sverige.  

 

För att få en bredare och djupare innebörd kunde eventuellt en empirisk studie ha 

varit av betydelse. Kvalitativa studier gjorda på barn och föräldrar där erfarenheter 

vid övervikt/fetma hos barn och ungdomar studerats saknades. Detta skulle kunna 

vara vägledande i det förebyggande arbetet. 

 

De sökord som användes bestämdes av författarna gemensamt medan sökningarna 

i databaserna gjordes var för sig (Backman, 1998). Trunkeringstecken sattes på 

child*, nurs* och care* för att utvidga sökningarna. Sökandet var kreativt ett stort 

antal databaser användes för att få fram artiklar som svarade mot syftet. Andra 

sökord kunde möjligtvis ha nyttjats för att få fram ytterligare betydelsefulla 

artiklar (a.a.). Artiklarna som användes i resultatet ansågs vara av god kvalité. 

Antalet respondenter var överlag många, då övervägande del av artiklarna var 

kvantitativa (Forsberg & Wengström, 2003). Då det är första gången författarna 

genomför en litteraturstudie kan eventuella brister finnas. Andra felkällor som kan 

ha påverkat studiens resultat är bristande kunskap i det engelska språket samt 

feltolkning av artikelförfattarnas skrivna ord. Dock har författarna till denna studie 

försökt att minimera detta genom att läsa artiklarna var för sig.  
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Det visade sig att en del av artiklarna enbart var reviewer dvs. sammanfattningar 

av andra vetenskapliga artiklar. Dessa sorterades bort då enbart empiriska studier 

inkluderades. Manuell sökning gjordes på alla framtagna artiklars referenslistor 

såväl använda artiklar som borttagna (Backman, 1998). Artiklar som inkluderade 

följdsjukdomar på grund av övervikt/fetma exkluderades pga. att författarna ansåg 

att dessa studier inte svarade mot syftet. Begränsningar gjordes till åren 1996-

2006 för att få aktuell forskning om prevention. Ett undantag gjordes på en artikel 

som söktes manuellt på författarnamnet, Flodmark. Flodmark studerar prevention 

och behandling på svenska barn och ungdomar vid övervikt/fetma. Artikeln som 

var från 1992 togs med i studien pga. att den ansågs svara mot syftet och den 

preventionsformen (familjeterapi) fortfarande bedrivs med god framgång (a.a.). 

 

Resultatdiskussion 
Det framkom i resultatet att bl.a. individens omgivningsfaktorer är bidragande till 

övervikt/fetma samt att sjuksköterskor efterlyser riktlinjer för att bedriva 

prevention. För att häva utvecklingen av övervikt/fetma krävs att sjuksköterskor 

arbetar förebyggande med barn redan i tidig ålder. För att kunna bedriva 

preventionsarbete behöver sjuksköterskan vara medveten om vilka faktorer som är 

bidragande hos individen till utveckling av övervikt/fetma. Då författarna anser att 

områdena Client/Klientdomänen och Environment/Omgivningsdomänen samt 

Client-Nurse/Klient-Sjuksköterskedomänen och Practice/Praktikdomänen kan 

diskuteras tillsammans valdes att sammanfoga dessa områden i 

resultatdiskussionen. 

 

Client/Klientdomänen och Environment/Omgivningsdomänen 

I resultatet visade det sig att sjuksköterskans bemötande av patienterna skilde sig 

beroende på barnens och ungdomarnas ålder. Större fokus lades på att hämma 

ungdomars utveckling av övervikt/fetma i jämförelse med yngre barn (Barlow et 

al. 2002 & Harvey O´Brien et al. 2004 ). Anledning till att vårdpersonal fokuserar 

mer på ungdomar kan vara att ungdomarna har större delaktighet och inflytande 
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på eventuella behov av förändringar. Möjligen kan tanken också vara att i pubertet 

är tillväxten mindre och behovet därför större att häva övervikten samt att yngre 

barnen kan tänkas växa ur sin övervikt. I Fleischer Michaelsen, Mølgaard, 

Richelsen & Heitmann (2005) framgår att förebyggande arbete vid övervikt/fetma 

har bättre genomslag i tidig ålder (a.a.). Vid praktik på barnmottagning fick 

författarna till sig att mäta föräldrars BMI värden på BVC är på förslag. För att då 

i tid se tendens till eventuell ärftlig benägenhet. Önskvärt vore att sjuksköterskor 

aktivt bedrev preventionsarbete innan övervikt/fetma har utvecklats. 

 

Felaktig kost, tv-tittande och minskad fysisk aktivitet är bidragande 

livsstilsfaktorer till övervikt/fetma framgick av flera studier (Ekblom, 2005; 

Müller et al. 2005; Veugelers & Fitzgerald 2005). Då syftet med denna studie var 

att belysa hur sjuksköterskor kan bedriva förebyggande arbete anser författarna att 

sjuksköterskan bör ha kunskap om faktorer som påverkar utvecklingen av 

övervikt/fetma. Därför inkluderades även livsstilsfaktorernas påverkan i resultatet. 

Avsaknad på föräldraengagemang samt brist på barns och ungdomars motivation 

till livsstilsförändringar har stor betydelse för hur utfallet blev i preventionsarbetet 

(Larsen et al. 2005; Story et al. 2002). För att få genomslag i det förebyggande 

arbetet anser författarna att det krävs just engagemang och motivation. Att arbeta i 

motvind är både tidskrävande och ekonomiskt oförsvarbart. Under studiens gång 

har övervikt/fetma varit högst aktuellt via massmedia som uppmärksammat ämnet 

bland annat genom en tv-sänd gala och dokumentär program. Det framkom i SBU 

(2002) att om utvecklingen av övervikt/fetma fortsätter i den takt som hittills, 

kommer medellivslängden för befolkningen att sjunka för första gången på många 

årtionden. Detta på grund av de följdsjukdomar som övervikt/fetma förorsakar 

(a.a.). Sjuksköterskor bör ha en holistisk kunskap om livsstil och 

påverkansfaktorer samt sträva efter att bemöta patienten och familjen utifrån deras 

förutsättningar. Flodmarks (1992) studie påvisade att i de fall hela familjen 

engagerades, resulterade det i ett lägre BMI-värde. Ju förr ett beteende förändras, 

desto lättare är det att bibehålla det nya levnadssättet (Fleischer Michaelsen et al. 

2005).  
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Resultatet i Ekblom (2005) visade att flickor var något mer överviktiga än pojkar. 

Olikheter av bemötandet mellan amerikanska pojkar och flickor utifrån ett 

genusperspektiv framkom i Harvey O´Brien et al. (2004). Detta resultat förvånade 

författarna, vilka vare sig funnit belägg eller förklaring till dessa olikheter ur ett 

genusperspektiv. Skillnader i bemötande ska inte förekomma, alla har lika 

rättigheter till behandling. Detta påstående kan dock inte generaliseras, enbart en 

artikel påvisade olikheterna utifrån genusperspektiv. Men det vore intressant att 

studera vidare om ytterligare belägg finns för denna särskiljning. 

 

Client-Nurse/Klient-Sjuksköterskedomänen och Practice/Praktikdomänen 

Många sjuksköterskor kände brister i egenkunskap om prevention och behandling 

vid övervikt/fetma hos barn och ungdomar (Barlow et al. 2002; Story et al. 2002). 

Att erbjuda stöd och behandling vid överviktsproblem framkallar en del etiska 

frågor som kost och motionsvanor (Stockholms läns landsting, 2002).  Utebliven 

information om individens övervikt kan få konsekvenser i form av ytterligare 

utveckling av övervikt/fetma och följdsjukdomar. Det kan i sådana situationer 

vara oetiskt att inte omnämna riskerna. Personalen bör ha ett etiskt 

förhållningssätt, respektera och inte nedvärdera individen (a.a.). I resultatet 

framkom att preventionsarbete i form av information och undervisning om kost 

och fysisk aktivitet till barn, ungdomar och föräldrar gav lägre BMI-värde 

(Fitzgibbon et al. 2004; Flodmark et al. 1992; Müller et al. 2005; Yoshinaga et al. 

2005). För att kunna bedriva optimalt preventionsarbete krävs goda kunskaper och 

enkla användbara handlingsprogram. Det framkom av resultatet att de flesta 

sjuksköterskor hade tillgång till handlingsprogram dessa utnyttjades dock 

bristfälligt (Barlow et al. 2002). Forskningen om prevention till barn och 

ungdomar vid övervikt/fetma är bristfällig. Förändringar har inletts i form av en 

hälsokurva som har framtagits av Golsäter et al. (2006) och används i Jönköpings 

läns landsting. Hälsokurvan används som ett pedagogiskt material vid samtal om 

livsstil och hälsa med föräldrar inom barnhälsovård, för att få en heltäckande bild 

av och förståelse för familjens hälsa och livssituation (a.a.).  
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Författarna i denna studie har arbetat fram en modell (se figur 1) som kan vara till 

hjälp och vägledning vid preventionsarbetet. Denna modell kan sjuksköterskor ha 

som underlag för att individanpassa preventionsarbetet. I Klientdomänen är 

patienten i fokus. Sjuksköterskan ska ta hänsyn till individens ålder och livsstil 

och bemöta patienten utifrån detta. Sjuksköterskan ska fokusera på individen och 

påverkansfaktorer som kan vara bidragande till viktutvecklingen vilket lyfts fram i 

omgivningsdomänen. I Klient-Sjuksköterskedomänen är målet att få barn och 

ungdomarna samt familjen delaktig i livsstilsförändringar och viktutvecklingen. 

För att sjuksköterskan ska kunna bedriva prevention behövs 

riktlinjer/rekommendationer samt att sjuksköterskan håller sig ajour vilket 

framgår i praktikdomänen. 

 
Figur 1 Modell till förebyggande arbete vid övervikt/fetma hos barn och 

ungdomar
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Översikt över litteratursökning Bilaga 2 

Databas 

Datum 

Sökord Begränsningar Antal  

träffar 

Sökord Antal  

träffar 

Sökord Antal 

träffar

Antal 

använda

artiklar 

Elin@kristianstad

060209 

children, 

overweight 

Titel  

1996-2006 

253 children, overweight, 

prevention 

11   2 

PubMed 

060209 

overweight, 

children, 

prevention 

0-18 år,  

1996-2006 

1369 overweight, children, 

prevention, nurs* 

153 overweight, 

children, 

prevention, nurs*, 

care* 

34 1 

Toxnet 

060212 

overweight, 

children 

 36 overweight, children, 

prevention 

7    

Toxnet 

060212 

obesity, child, 

prevention 

 33      

PubMed 

060212 

obesity, 

children, 

overweight, 

prevention 

 2061 obesity, children, 

overweight, 

prevention, 5 to 18 

years old 

4    

 

 

 



 

  

 

Databas 

Datum 

Sökord Begränsningar Antal  

träffar

Sökord Antal  

träffar 

Sökord Antal  

träffar 

Antal 

använda 

artiklar 

Cinahl 

060212 

overweight, 

children 

title,  

1997-2006 

136 overweight, 

children, obesity 

4    

Faculty 

of medicine 

060213 

obesity, 

children 

 8     1 

Elin@kristianstad

060215 

prevention, 

overweight 

1996-2006 210 prevention, 

overweight, 

children, obesity  

54 prevention, 

overweight, 

children, care 

6  

Elin@kristianstad

060215 

child*, 

overweight, 

prevention 

1996-2006 49 child*, 

overweight, 

preventive care 

4    

High Wire Press 

060215 

Child*, obesity 2004-2006 64 prevention, child*, 

obesity 

9   1 

Science Direct 

060216 

child*, 

overweight 

 283 child*, overweight, 

obesity, prevention 

28   2 



 

  

 

Artikelöversikt över granskade artiklar Bilaga 3 
 

Författare, land, 
år 

Titel Syfte Urval Datainsamlingsmetod Genomförande och 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Barlow S E, 
Trowbridge F L,  
Klish W J & 
Dietz W H 
USA 
2002 
 

Treatment of 
Child and 
Adolescent 
Obesity: 
Reports 
From 
Pediatricians,  
Pediatric 
Nurse 
Practitioners, 
and 
Registered 
Dietitians 

Studera åtgärder hos 
barnavårdspersonal 
gällande behandling hos 
överviktiga barn och 
ungdomar för att sedan 
urskilja personalens 
pedagogiska/utbildnings 
behov. I andra hand att 
undersöka sambandet 
mellan hur säkert 
personalen använder sig 
av rekommenderade 
tillämplingarna. 
 
 

Barnläkare, 
barnsjuksköterskor 
och dietister som 
var medlemmar i 
någon form av 
vårdförbund  
Var slumpmässigt 
utvalde att 
medverka i 
undersökningen. 
Totalt tillfrågades 
3619 varav 940 
medverkade.  

De utvalda 
respondenterna 
mailades frågor, samt 
ett påminnelsevykort. 
Frågorna skildrade 
kostpersonalens 
åtgärder i olika 
ålderskategorier på 
patienterna, samt frågor 
om tillgänglighet av 
specialister, 
viktminskningsprogram 
och vidare remittering. 

Chi två test användes 
för att bedöma 
variationerna av 
åtgärderna/ingripandet 
mellan 
yrkesgrupperna utefter 
deras kliniska 
kunnande. 
Sammanställning i 
tabeller. 
 

Striktare 
rekommendationer 
gavs till skolbarn och 
ungdomar i jämförelse 
med förskolebarn. 
Respondenterna saknar 
tillgänglighet på 
vårdprogram och 
patient-
utbildningsmaterial. 
  

Väl 
sammanställda 
tabeller med bra 
förklaringar. 
Utförlig metod. 
Stor 
urvalsgrupp 
men tyvärr även 
ett stort bortfall.  

Ekblom Ö  
Sverige 
2005 

Physical 
fitness and 
overweight 
in Swedish 
youths 

Framställa förekomsten 
av övervikt och fysisk 
aktivitet hos barn och 
ungdomar mellan åren 
1987-2001. 

Slumpmässigt 
utvalda skolbarn i 
åldrarna tio, 
tretton och sexton 
år på 48 olika 
skolor. Totalt  
tillfrågades 2118 
barn att medverka. 

Datamaterial är hämtat 
från Idrottshögskolans 
SIH (Skola-Idrott-
Hälsa) utifrån en bred 
databas, där olika tester 
och mätningar utfördes 
på barn och ungdomar.  

Datainsamling 
analyserades och 
jämfördes varav en del 
sammanställdes i 
diagram och tabeller. 

Stor ökning av 
övervikt och fetma, 
samt förekomsten av 
övervikt var högst 
bland de yngre barnen. 
Vanligare med 
överviktiga utanför 
storstäderna. Samband 
mellan övervikt och 
fysisk inaktivitet 
framkom.  

Det stora antalet 
barn och 
ungdomar höjer 
studiens 
kvalitet. Dock 
var 
genomförande 
och analys 
något oklart 
framställt. 

Fitzgibbon M L, 
Stolley M R, 
Schiffer L, Van 
Horn L, 
KauferChristoffel 
K & Dyer A 
USA 
2004 

Two-year 
follow-up 
results for 
Hip-Hop to 
Health JR.: A 
randomized 
controlled 
trial for 
overweight 
prevention in 
preschool 
minority 
children 

Analysera kulturell 
påverkan på 
kost/fysisk aktivitet och 
förändringar i Body 
mass index (BMI).  

Slumpmässigt 
valdes 409 barn 
och rekryterades 
från olika skolor 
till studien. 

Under 14 veckor 
3 ggr/v bedrevs 
undervisning 
i hälsosamt ätande och 
vikten av fysisk 
aktivitet BMI värdet 
mätes för att kunna 
göra jämförelse. 

För att sammanställa 
datan användes T- 
test, chi två test samt 
SAS och redovisades i 
tabeller. 

Förändringar 
uppmättes i BMI-
värdet mellan 
grupperna. 
Undersökningsgruppen 
som fick undervisning 
hade lägre värde i 
jämförelse med 
kontrollgruppen. 
 

Författarna var 
själv lite 
kritiska till 
resultaten 
beroende på 
skillnad i 
socioekonomisk 
status mellan 
kontrollgruppen 
och 
undersöknings- 
gruppen. 



 

  

 

Författare, 
land, år 

Titel Syfte Urval Datainsamlingsmetod Genomförande och 
Analys 

Resultat Kvalitet 

Flodmark 
C-E, 
Olsson T, 
Rydén O & 
Sveger T 
Sverige 
1992 
 

Prevention 
of 
Progression 
to Severe 
Obesity in a 
Group of 
Obese 
Schoolchild
ren Treated 
With 
Family 
Therapy 

Syftet med studien var 
att utvärdera effekten av 
familje terapi på feta 
barn. 

I studien deltog totalt 
1774 barn 10-11 år, 49 
barn var feta och 
rekryterades till en av 
de två undersöknings-
grupperna samt en 
kontrollgrupp. 

En av 
undersökningsgrupperna 
fick sedvanlig behandling 
medan den andre gruppen 
genomgick familje terapi. 
Behandlingen i båda 
grupperna fortgick under 
14 – 18 månader. 

Mann Whitney U, 
Fisher´s Exact, chi två 
tester användes samt 
skillnader 
sammanställdes I 
statistisk data.  

Uppföljning ett år 
efter att 
behandlingen 
avslutats visade BMI 
värdena signifikant 
skillnad mellan 
familje 
terapibehandlings 
gruppen och 
kontrollgruppen. 

Studien har några 
år på nacken men 
behandlingsmeto
den med familje 
terapi fortgår, så 
resultaten är 
trovärdiga. Samt 
att studien 
gjordes på många 
barn. 

Harvey O´ 
Brien S, 
Holubkov 
R & Cohen 
Reis E 
USA 
2004 

Identificatio
n, 
Evaluation, 
and 
Managemen
t of Obesity 
in an 
Academic 
Primary 
Care Center 
 

Undersöka hur pediatrisk 
vårdpersonal identifierar 
övervikt bland barn samt 
vilka åtgärder de vidtar i 
tillvägagångssättet i 
behandlingen av 
övervikt.  

Totalt 2515 barn 3 mån 
– 16 år besökte kliniken 
för hälsokontroll, varav 
244 uppfyllde 
inklusionkriterierna och 
medverkande i studien. 

Under tidsperioden 1/12 
2001 – 28/2 2002 gjordes 
datainsamling varav ålder, 
kön, längd och vikt 
noterades. Levnadsvanorna 
analyserades såsom fysisk 
aktivitet och kostvanor 
samt tv-tittande. 

Materialet analyserades 
med hjälp av x2 test för 
att beskriva graden av 
patientens övervikt och 
framställdes i tabeller. 

Dokumentationen 
angående övervikten 
i patient journalen 
delvis bristfällig. 
Äldre barn fick större 
uppmärksamhet och 
vägledning av 
personal på  
Children´s Hospital 
of Pittsburgh 
Academic Primary 
Care Center. 

Undersökningen 
och resultatet 
tydligt redovisat, 
3 månader för 
kort tid för att dra 
fullständiga 
slutsatser. 



 

  

 

Författare, 
land, år 

Titel Syfte Urval Datainsamlingsmetod Genomförande 
och Analys 

Resultat Kvalitet 

Larsen L, B. 
Mandleco B, 
Williams M, & 
Tiedeman M 
USA 
2005 
 
 
 
 

Childhood 
obesity: 
Prevention 
practices of 
nurse 
practitioners 
 

Beskriva 
preventionsarbetet 
som sjuksköterskor 
utför gällande 
barnfetma samt att 
jämföra deras 
kunskap, praktiska 
åtgärder och 
preventions 
riktlinjer. Även att 
studera förhållandet 
mellan 
preventionsarbetet 
och 
befolkningsmönstret. 
Slutningen 
undersöka resurserna 
samt vilka hinder 
som finns för 
utövandet av 
prevention. 

Family nurse 
practitioners och 
pediatric nurses 
medverkade i 
undersökningen. 607 
legitimerade 
sjuksköterskor 
plockades ut varav 99 
uppföljde 
inklusionskriterierna. 

Frågeformulär 
innehållande frågor för 
att besvara syftet 
mailades till 
legitimerade 
sjuksköterskor i 
Intermountain området. 

Insamlat material 
analyserades i 
SPSS data 
system och 
redovisades i 
tabeller. 

Sjuksköterskor med 
flera års erfarenhet var 
mer aktiva med 
preventionsarbetet än 
sjuksköterskor med 
färre yrkesår.  
Föräldraengagemang 
samt barns motivation 
framkom som hinder i 
preventionsarbetet. 

Klar och tydlig 
uppbyggnad av 
metodbeskrivning 
samt resultatdelen. 

Müller MJ, 
Asbeck I, Mast 
M, Langnäse K 
& Grund A 
Tyskland 
2001 

Prevention of 
obsity-more 
than an 
intention. 
Concept and 
first results of 
the Kiel Obesity 
Prevention 
Study (KOPS)  

Syftet var att studera 
om prevention för 
barn övervikt är 
effektivare än att 
behandla 
ungdomsfetma. 

I studien deltog 1640 
barn i åldern fem till 
sju år. Dessa delades 
upp i tre grupper. 

Rekommendationer 
gavs till alla barn och 
föräldrar att äta frukt 
och grönsaker varje 
dag, minska intaget av 
fet mat samt vara 
fysiskt aktiv minst en 
timme varje dag. 
Åtta timmars kurs hölls 
om näringslära och 
fysisk aktivitet. Till 
familjer vars barn hade 
BMI över 30 gjordes tre 
till fem hembesök av en 
dietist. 

Analysen 
genomfördes i 
Excel 5.0, SPSS 
& Statview och 
redovisades 
delvis i tabeller. 

Resultat ett år efter 
avslutad intervention 
visade att daglig frukt 
och grönsaks 
konsumtionen ökade 
markant, intaget av fet 
mat minskade samt att 
många barn blev 
medlemmar i någon 
sportklubb. Även den 
dagliga fysiska 
aktiviteten ökade och 
tv-tittandet minskade.  

Resultatet visar på 
stor trohetvärdhet 
samt att antalet 
barn som är med i 
studien är stort 
vilket stärker. 



 

  

 

 

Författare, land, 
år 

Titel Syfte Urval Datainsamlingsmetod Genomförande 
och Analys 

Resultat Kvalitet 

Veugelers P J, 
Fitzgerald A L 
USA 
2005. 
 
 
 
 

Prevalence of and 
risk factors for 
childhood 
overweight and 
obesity 
 

Undersöka 
sambandet mellan 
barndoms 
övervikt/fetma 
och skildra 
riskfaktorer som 
kostvanor, 
aktivitet föräldrar 
och skolor. 

I 242 skolor i Nova 
Scotia deltog 4298 tio-
elva åriga elever.  

För att få fram 
kostintag och 
kostvanor användes 
Harvard´s 
Youth/Adolescent 
Food Frequency 
Questionnaire. Frågor 
om fysisk aktivitet och 
inaktivitet samt 
barnens boendemiljö 
ingick. Vidare togs 
reda på om det såldes 
läsk på skolan och hur 
utbredd fysisk aktivitet 
var. 

Statistik metod för 
att få fram vilka 
riskfaktorer som 
kunde härledas till 
övervikt/fetma.  
Riskfaktorerna 
delades in i 
ytterligare 
kategorier. 
Resultatet 
presenterades även 
i tabeller. 

Dåliga kostvanor, 
hoppa över frukosten, 
köpa lunch på skolan 
och äta middag 
framför tven är stora 
riskfaktorer till att 
utveckla 
övervikt/fetma.  Barn 
som växer upp i 
lågsocioekonomisk 
familj har också en 
större risk att 
utveckla fetma. 
Fysisk aktivitet i 
skolorna minst 2 
gånger i veckan 
minskar risken för 
barnen att utveckla 
övervikt. 

Stort urval dock 
svår tolkad 
analysmetod. 
Etiskt granskad av 
Health Sciences 
Research Ethics 
Board of 
Dalhousie 
University. 

Reinehr T, 
Kersting M, 
Chahda C & 
Andler W 
Tyskland 
2003 
 
 
 

Nutritional 
knowledge of 
obese compared 
to non obese 
children 
 
 

Studera 
näringslära hos 
feta barn jämfört 
med 
normalviktiga 
barn. 

Undersökningsgruppen 
var 274 barn 8-15 år 
varav 101 ej var 
överviktiga.  

Frågeformulär med 66 
frågor delades ut till 
1470 tyska skolbarn. 

Insamlat underlag 
analyserades i 
STATA 6,0, samt 
Wilcoxon test. 

Ingen markant 
samband mellan 
övervikt och 
bristfällig kunskap 
om kosthållning. 
Äldre barn hade 
djupare kunskap 
oavsett övervikt eller 
ej.  

Något oklar 
metod, ej redovisat 
för det stora 
bortfallet bland 
respondenterna. 
Tydlig redovisat 
att undersökningen 
är etiskt godkänd. 



 

  

 

 

Författare, land, 
år 

Titel Syfte Urval Datainsamlingsmetod Genomförande 
och Analys 

Resultat Kvalitet 

Story M T, 
Neumark-Stzainer 
D R, Sherwood N 
E, Holt K, Sofka 
D, Trowbridge F 
L & Barlow S E 
USA 
2002 
 

Management of 
Child and 
Adolescent 
Obesity: 
Attitudes, 
Barriers, Skills, 
and Training 
Needs Among 
Health Care 
Professionals 
 
 

Utvärdera 
hälsovårdande 
personals åsikter, 
uppfattningar om 
hinder, 
skicklighetsnivå 
och 
utbildningsbehov 
av handledning 
för barn och 
ungdomar med 
fetma. 

Förfrågningar 
angående deltagande 
skickades till 1652 
legitimerade dietister, 
barnläkare och 
barnsjuksköterskor 
varav 939 fullföljde 
undersökningen. 

Frågeformulär på totalt 
8 sidor mailades till 
randomiserade 
respondenter. Frågorna 
hade olika 
svarsalternativ.  

Sammanställning 
av svaren gjordes i 
SAS statistiska 
data program och 
framställdes i 
tabeller. 

Majoriteten av de 
tillfrågade ansåg att 
barn och ungdomars 
övervikt skall ha hög 
prioritet. Brist på t.ex. 
föräldraengagemang, 
patient motivation 
och kunskap hos 
respondenterna var 
hinder i arbetet.  

Stort randomiserat 
urval visar god 
trovärdighet. P≤ 
0.05. 

Yoshinaga 
Sameshima K, 
Miyata 
Hashiguchi J & 
Imamura 
M 
Japan 
2003 
 
 

Prevention of 
mildly 
overweight 
children from 
development of 
more overweight 
condition 
 
 

Fastställa och 
följa upp barns 
viktminskning 
samt hur 
programmets 
förebyggande 
insatser till 
måttligt feta barn 
begränsar 
utvecklingen till 
ökad övervikt. 

I behandlings-
programmet 
medverkade 40 
överviktiga skolbarn i 
åldern 6-11 år. 

Varje barn samt 
föräldrar fick 
genomgång av 
kostvanor och 
fysiskaktivitet vid 
varje besök. 
Föräldrarna gavs 
ytterligare information 
om att beräkna och 
skriva ner barnens 
energiintag per dag. 

Resultaten 
analyserades med 
hjälp av Fisher´s, 
Mann-Whitney & 
Wilconxon´s tester 
och 
sammanställdes i 
en tabell. 

Barn som följer 
rekommendationerna 
utifrån 
handlinsplanen, 
minskade 
övervägande i vikt i 
jämförelse med 
kontrollgruppen. 

Välstrukturerad 
och genomförd 
under en längre tid 
vilket styrker 
resultatet. 


