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Bakgrund: Fetma är ett problem som leder till psykiska och fysiska komplikationer för 
individen. Barn med övervikt och fetma kan påverkas fysiskt och psykiskt genom 
utanförskap och mobbning. Bidragande orsaker till övervikt och fetma är för lite motion och 
näringsfattig kost. Kroppen behöver energi och näringsämnen i rätt mängd för att kunna 
fungera. Skolsjuksköterskan får en central roll i hälsofrämjandet och att förebygga 
hälsoproblem innan det har etablerats. Skolsjuksköterskan skall kunna kommunicera med 
barnet och värna om den själsliga och kroppsliga hälsan. Syfte: Syftet med studien var att 
belysa skolsjuksköterskans interventioner vid förebyggande av övervikt och fetma bland 
skolbarn. Metod: Metoden som användes var en empirisk kvalitativ intervjustudie som 
baserades på fyra intervjuer. Intervjuerna analyserades med hjälp av Granheim och 
Lundmans tolkning av en innehållsanalys. Resultat: Resultatet av studien visade att 
skolsjuksköterskan använde sig av en samtalsintervention med flera delmoment för att 
förebygga övervikt och fetma. Slutsats: Skolsjuksköterskan har fått en betydande roll i 
förebyggandet av övervikt och fetma bland skolbarn. Skolsjuksköterskans medverkan i 
barnets omgivning, skapar en förtroendeingivande roll. Hon blir en hälsovägledare som 
barnet, föräldrar och lärare vänder sig till vid problem.  Det finns många olika delmoment för 
att förebygga övervikt och fetma, men den grundläggande metoden är kommunikation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Barn, Fetma, Förebyggande, Interventioner, Skolsjuksköterskan, Övervikt. 



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
INTRODUKTION     1 
 
BAKGRUND     1
 Skolsjuksköterskan     1 
  Kommunikation     1 
 Intervention     2 
 Definition övervikt och fetma    2 
 Kost      2 
 Motion      2 
 Teoretisk referensram    3 
 
SYFTE      3 
 
METOD      3 
 Kvalitativ intervjustudie    3 
 Planering och genomförande av kvalitativ intervjustudie  4 
  Informationsbrev    4 
  Provintervju     4
  Etiska överväganden    4 
  Urval     5 
  Intervjustudie     5 
 Analysmetod     5 
 Tillvägagångssätt under analysarbetet   5 
 
RESULTAT      6 
 Skolsjuksköterskans interventioner   6 
  Identifiering     6 
  Observation     6 
  Tillvägagångssätt    6 
  Handlingsprogram    7 
  Motion     7 
 

 Självkänsla      7 
  Temadagar     8 
 Föräldrarnas roll i skolsjuksköterskans intervention  8 
  Samarbete     8 
 Skolsjuksköterskans  resurser och önskemål   8 
  Skola och kommun    8
  Dietist     9 
  Motiverande samtal    9 
 
DISKUSSION     9
 Metoddiskussion     9
  Urval     10
  Analysmetod     10



 
 

  Teoretiskreferensram    10
 Resultatdiskussion      10 
 
SLUTSATS      13 
 
REFERENSER     14 
 
BILAGOR      16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

INTRODUKTION 

 
I Sverige är 25 procent av alla 10 åringar överviktiga och 6 procent har fetma (Enghardt 
Barbieri, Pearson & Becker, 2006). Fetma är ett problem som leder till psykiska och fysiska 
komplikationer för individen (Flodmark, 2005). Barn med övervikt och fetma kan påverkas 
psykiskt genom utanförskap och mobbning (Edmunds, 2008). Senare komplikationer kan 
leda till att behovet av omvårdnad blir stort vilket är kostsamt för samhället (Borg, Berglund, 
Nilsson, Persson & Ödegaard, 2005). Skolhälsovården har en stor roll i att främja barnets 
hälsa (SFS, 1985:1100). Skolsjuksköterskan har en central roll i hälsofrämjandet och att 
förebygga hälsoproblem innan problemet har etablerats (Arnedotter, Olander & Ragneskog, 
2008).  Genom att belysa hur skolsjuksköterskan förebygger övervikt och fetma skall 
skolsjuksköterskans intervention studeras. 
 
 
BAKGRUND 

 
Skolsjuksköterskan 
Enligt riksföreningen för skolsköterskor, (www.skolskoterskor.se) skall skolsjuksköterskans 
arbete grunda sig på socialstyrelsens riktlinjer, FN: s barnkonvention och WHO:s dokument 
”Hälsa för alla”. Dessa riktlinjer är ledande för att skolsjuksköterskan ska kunna utveckla sitt 
arbete inom skolhälsovården. Hennes specifika arbetsuppgift är omvårdnad. Hon måste se 
omvårdnad utifrån ett helhetsperspektiv, hon ska ha förutsättningar för ett livslångt lärande. 
Enligt SFS 1985:1100 skall skolsjuksköterskan följa elevens utveckling och värna om 
elevens själsliga och kroppsliga hälsa. Hon ska genom en strukturerad och metodisk 
omvårdnadsprocess identifiera och stödja elever med särskilda behov och stärka det friska. 
Då utredning sker ska skolsjuksköterskan medverka och ge individuell vägledning. Den 
vägledning skolsjuksköterskan väljer att använda skall vara evidensbaserad och ta hänsyn till 
skolans miljö. Skolsjuksköterskan är en informatör, stödperson och rådgivare. Hon är ett 
språkrör för barnens rätt till god hälsa. Hon måste därför samverka med föräldrar, personal 
och andra externa aktörer. 
 
Kommunikation  
Det är genom kommunikation tankar och känslor förmedlas mellan människor. Detta kan ske 
verbalt och icke verbalt. Genom att ta del av människans tankar och känslor kan 
sjuksköterskan få en större inblick i hur individen är och vilka behov den har (Dahlberg, 
Fagerberg, Nyström, Segesten & Suserud, 2003). Enligt riksföreningen för skolsköterskor 
(www.skolskoterskor.se) skall en intervention individanpassas och det krävs att 
skolsjuksköterskan utgår från individens behov och personlighet. Skolsjuksköterskan behöver 
ha ett empatiskt förhållningssätt som innebär att hon ska försöka förstå eleven och utgå från 
elevens perspektiv och att aktivt visa detta (Holm & Pantzar, 2007). Holm et al, 2007 skriver 
om motiverande samtal som är en samtalsmetod som utvecklades under 1980-talet av 
forskarna B. Miller och S. Rollnick för att öka motivationen hos lågt motiverade patienter 
inom vården av alkoholberoende. Motiverande samtal anses vara en evidensbaserad metod 
för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Det kan handla om olika slags 
folkhälsoproblem som är skadligt för individen. Motiverande samtal kan användas inom 
skolhälsovården och bland annat vid hälsokontroller och hälsosamtal. Samtalet ger eleven 
större förståelse för ett problem och möjliga lösningar blir synliga. Motiverande samtal 
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används även vid samtal med föräldrar för att samarbetet runt eleven skall bli så lyckat som 
möjligt. Det finns även möjlighet att tillämpa metoden i gruppsamtal till exempel 
hälsogrupper.  
 
Intervention 
Intervention betyder ingripande. Den används för att förebygga och åtgärda problem  
(Kallings, 2002).  Skolhälsovården har en viktig del i kartläggningen av barns viktutveckling 
och är en idealisk plats för tidiga preventiva insatser (Perlhagen, Flodmark & Hernell, 2007). 
Skolsjuksköterskan kan använda sig av intervention genom olika former. Hon kan arbeta 
genom individuella elevsamtal, gruppsamtal, administration, planering och utbildning 
(Clausson, 2008).  
 
Definition övervikt och fetma 
Övervikt, fetma och normalvikt kan förklaras genom måttet BMI. BMI är relationen mellan 
längd och vikt. Det är en vanlig mätmetod som avgör om vikten är låg, normal eller hög. Som 
vuxen går gränsen för övervikt vid 25 kg/m2 och fetma 30 kg/m2. Hos barn är gränsen 
åldersberoende. Tillsammans med BMI används särskilda tabeller och normalkurvor som 
följer barnets enskilda längd i förhållandet med vikt. BMI tar ingen hänsyn till om det är 
muskler eller fett som finns på kroppen (Edwinson Månsson & Enskär, 2008).  
 
Kost 
Bidragande orsaker till övervikt och fetma är för lite motion och näringsfattig kost.  Kroppen 
behöver energi och näringsämnen i rätt mängd för att kunna fungera (Andersson & Ågren, 
2005). Idag äter barn alldeles för mycket feta, sockerrika och näringsfattiga livsmedel.  En 
fjärdedel av kalorierna barn får i sig kommer från dessa livsmedel (Enghardt Barbieri et al, 
2006). Kosten måste vara balanserad och bestå av 10 procent fett, 55 procent kolhydrater och 
15 procent proteiner. Kosten ska även innehålla vitaminer, mineraler och kostfibrer (Becker, 
Lyhne, Pedersen, Aro, Fogelholm, Þhòrsdottir, Alexander, Anderssen, Meltzer & Pedersen, 
2004) För att få en bra kost kan måltiderna bestå av en stor del grönsaker och rotfrukter, en 
stor del potatis, pasta, ris och en liten del av kött, fisk, kyckling, ägg eller vegetariskt 
alternativ. Måltiderna kompletteras med bröd, frukt och vatten eller lättmjölk. Måltiderna ska 
ätas regelbundet så som frukost, lunch, middag och mellanmål därefter (Livsmedelsverket, 
2005). 
 
Motion 
Barn tillbringar en stor del av sin vardag i skolan. Skolan skall sträva efter att erbjuda barnen 
daglig aktivitet. Det blir då ett samspel mellan lärande och den fysiska miljön (Björklid, 
2005). Barn är oftast spontana och aktiviteten sker på många olika platser och på olika sätt.  
Tillgängligheten av en god fysisk miljö är en grundförutsättning för att barn skall kunna vara 
aktiva i skolan (Faskunger, 2008). Måltiderna måste kombineras med fysisk aktivitet under 
dagen för att barnet ska kunna hålla sin vikt. Människokroppen är byggd för rörelse så att 
hjärta, blodomlopp, lungor, leder och muskler ska kunna fungera. Barn behöver minst 60 
minuters aktivitet om dagen.  Aktiviteterna kan delas upp i kortare intervaller under dagen. 
Den bör omfatta olika typer av aktiviteter i både låg och hög intensitet (Andersson et al, 
2005). Skolan utgår från dessa aspekter och skolsjuksköterskan har som ansvar att förebygga 
övervikt och fetma (Kubik, Davey & Story, 2007). En stillasittande livsstil tillsammans med 
felaktiga kostvanor bidrar till övervikt och fetma. Det har visat sig att personer som är 
inaktiva har högre sjukvårdskostnader än de som är aktiva. Stora besparingar i samhället har 
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skett då inaktiva personer har ökat den fysiska aktiviteten. Det visar att barns upplevelser av 
aktivitet påverkar om de blir fysiskt aktiva som vuxna (Faskunger, 2008). 
 
Teoretisk referensram 
Travelbees, (1971) omvårdnadsteori är en interaktionsteori som utgår från ett 
existentialistiskt synsätt. Hon utgår från att människan är en unik individ. Alla individer skall 
därför behandlas utifrån sina upplevelser och erfarenheter. Sjuksköterskan måste sätta sig in i 
varje individs situation. Målet är att behandla individen efter dess erfarenheter. Det är genom 
kommunikation och olika sätt att ingripa som sjuksköterskan kan lära känna individen och 
utforska och tillgodose behoven. För att kunna lyckas med detta behöver sjuksköterskan 
kunskap och förmåga att tillämpa den, ödmjukhet och ett välutvecklat sinne för ”timing”.  
 
Skolsjuksköterskan kan ha denna omvårdnadsteori i åtanke när hon arbetar med 
förebyggandet av övervikt och fetma bland skolbarn. Hon bör ha ett empatiskt 
förhållningssätt till barnet och genom att sätta individen och kommunikationen i centrum kan 
det leda till goda resultat.  
 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa skolsjuksköterskans interventioner vid förebyggande av 
övervikt och fetma bland skolbarn. 
 
 
METOD 

 
Kvalitativ intervjustudie 
 En empirisk studie har gjorts genom en kvalitativ intervjustudie. Syftet med den kvalitativa 
forskningsintervjun är att förstå ämnen från den intervjuades livsvärld, tolkning och egna 
erfarenheter. Strukturen är likvärdig ett vardagligt samtal. Intervjun har ett angreppsätt och 
frågeteknik av speciellt slag (Kvale & Brinkmann, 2009). Den kvalitativa forskningsintervjun 
lämpades väl för att belysa skolsjuksköterskans tankar och erfarenheter kring ämnet övervikt 
och fetma bland barn. 
 
Intervjun utgick från en intervjuguide med halvstrukturerade intervjufrågor.  
Enligt Kvale et al, (2009) omfattar en halvstrukturerad intervju en rad teman och förslag till 
relevanta frågor. Det finns möjligheter att göra förändringar vad gäller frågornas form och 
ordningsföljd om så krävs för att följa upp svaren och berättelserna från den intervjuade. För 
att inte förlora viktig information kan följdfrågor uppkomma t ex, kan du förklara närmre, hur 
menar du då, kan du ge exempel ect. Halvstrukturerade frågor utformades för att 
skolsjuksköterskan skulle kunna prata så fritt som möjligt men samtidigt kunna hålla en röd 
tråd. 
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Planering och genomförande av kvalitativ intervjustudie. 
 
Informationsbrev 
Ett informationsbrev formulerades och sändes till skolsjuksköterskorna. Författarna 
presenterade sig liksom syftet och bakgrunden med studien. I informationsbrevet ställdes en 
förfrågan om villigheten att delta i studien.  De informerades om frivilligheten att delta, rätten 
att avbryta intervjun samt att datainsamlingsmaterialet skulle behandlas konfidentiellt. 
Tillvägagångssättet beskrevs grundligt i informationsbrevet. 
 
Provintervju 
En provintervju är lämplig att göra för att kontrollera om frågorna är tydliga, hörbara och 
upptäcka behov av följdfrågor. Tolkning och utskrift av text är tidskrävande därför behövs 
träning innan de riktiga intervjuerna sker (Kvale et al, 2009). Vid utformningen av 
intervjufrågorna skapades fem övergripande frågor. En provintervju genomfördes för att 
kontrollera om intervjufrågorna svarade på syftet och om frågorna eventuellt kunde bli fler. 
Författarna skickade ett informationsbrev till skolsjuksköterskan i provintervjun. Därefter 
kontaktades hon via telefon. Skolsjuksköterskan fick då förfrågan om att delta i studien. 
Eventuella frågor om intervjun besvarades. Datum, tid och plats bestämdes. 
 
Provintervjun skedde på skolsjuksköterskans arbetsplats. Intervjun spelades in på band, inga 
avbrott gjordes. En författare observerade, antecknade och skötte tekniken. Den andra 
författaren intervjuade skolsjuksköterskan och såg till att alla frågor besvarades. Tillsammans 
transkriberade de sedan intervjumaterialet. Detta innebär att materialet skrivs ner ordagrant 
på papper (Kvale et al, 2009). Efter provintervjun kunde de justera frågorna och lägga till nya 
relevanta frågor. Tidsgången kunde beräknas vid eventuella förfrågningar av 
skolsjuksköterskorna. Efter provintervjun justerades intervjuguiden och resulterade i åtta 
frågor. De två första frågorna i intervjuguiden stämde ej överens med syftet men valdes att ta 
med för att öppna upp till ett samtal. Författarna ansåg att frågorna var nödvändiga för att 
uppmärksamma om det fanns något problem med övervikt och fetma i skolan.  
 

1. Tycker du att övervikt och fetma är ett problem bland barn? 
2. Har du sett någon ökning av övervikt och fetma från det att du började arbeta som 

skolsjuksköterska? 
3. Hur uppmärksammar du om barnet ligger i riskzonen till övervikt och fetma? 
4. Vilka metoder utgår er skolhälsovård ifrån för att förebygga övervikt och fetma? 
5. Vilken metod tycker du har fungerat bäst? 
6. Har det lett till några resultat? 
7. Tycker du att du har resurser som behövs för att förebygga övervikt och fetma? 
8. Finns det något som kan bli bättre för att förebygga övervikt och fetma? 

 
Etiska överväganden 
En etisk prövning ansågs nödvändig då intervjun berörde skolsjuksköterskor med 
konfidentiell information. En ansökan skickades till Etikprövningskommittén Sydost för 
granskning och rådgivning. Etikprövningskommittén Sydost har till uppgift att göra 
rådgivande etiska granskningar av studentarbeten. De har också till uppgift att vara en 
kunskapsresurs och att öka medvetenheten och samarbetet kring forskningsetiska frågor 
(www.epksydost.se). Projektplanen fick rådgivning vilket erhölls med EPK Dnr 16/2009. 
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Urval 
Vid val av informanter begränsades området geografiskt till ett landskap i södra Sverige. 
Detta gjordes på grund av praktiska skäl. Inklusionskriterier var att skolsjuksköterskorna 
skulle arbeta med barn mellan 7-12 års ålder. Exklusionskriterier var att de som arbetade med 
ungdomar valdes bort då författarna ville begränsa sitt arbete. Antal informanter som 
planerades att bli intervjuade var fem stycken skolsjuksköterskor. Fyra skolsjuksköterskor 
tackade ja till att delta i studien, en skolsjuksköterska avstod. 
 
Intervjustudie 
Skolsjuksköterskorna kontaktades genom ett informationsbrev. Efter cirka en vecka 
kontaktades de via telefon för att kontrollera intresset för att delta i studien. Tid, datum och 
plats bestämdes med de skolsjuksköterskor som tackade ja till att delta i studien. I samtliga 
fall skedde intervjun på deras arbetsplats. Skolsjuksköterskorna fick läsa igenom frågorna 
strax innan intervjustudien genomfördes. De blev informerade att de när som helst under 
intervjuns gång fick avbryta sin medverkan i studien. Fördelningen av författarnas 
arbetsuppgifter var likvärdig den som genomfördes under provintervjun. Intervjun spelades in 
på band. Tiden för intervjustudien var ca 40 min. Sekretessen var viktig i studien därför 
transkriberades intervjumaterialet i avskildhet . Det transkriberade materialet samt banden 
förvarades inlåst. Endast författarna hade tillgång till materialet. 
  
Analysmetod 
En innehållsanalys betyder att intervjun förenas med den berättelse som intervjupersonen 
ursprungligen berättar för forskaren och den slutliga berättelsen som forskaren presenterar i 
ett resultat (Kvale et al, 2009). Innehållsanalys innebär att forskaren läser igenom 
forskningsmaterialet flera gånger innan analysarbetet påbörjas för att förstå helheten av 
innehållet. Materialet förs sedan samman till en text som utgör starten för analysen. 
Meningsbärande enheter urskiljs från textmaterialet. De meningsbärande enheterna 
kondenseras, detta innebär att texten förkortas samtidigt som den viktiga innebörden bevaras. 
När texten har kondenserats skapas koder. De olika koderna jämförs därefter för att hitta 
likheter och skillnader. De koder som har gemensamma drag bildar subkategorier. Det 
slutliga steget är att subkategorier bildar kategorier. Vid analysarbete kan forskaren använda 
antingen en manifest eller latent innehållsanalys. Manifest innehållsanalys innebär att det 
uppenbara i texten träder fram. I en latent innehållsanalys kan forskaren se budskap som 
tränger igenom i texten och tolka det dolda budskapet. Både manifest och latent 
innehållsanalys behandlar tolkningar men de varierar i djup (Graneheim & Lundman, 2004). 
 
Tillvägagångssätt under analysarbetet 
Syftet med studien var att belysa skolsjuksköterskans intervention vid förebyggande av 
övervik och fetma. Författarna valde att analysera materialet genom en manifest 
innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman, (2004). Författarna transkriberade 
materialet strax efter intervjuerna. Texterna lästes sedan igenom flera gånger för att förstå 
sammanhanget och texten. Svaren på varje intervjufråga fördes samman under varje fråga i 
ett nytt textdokument. Tillsammans fann de meningsbärande enheter som diskuterades fram 
utifrån syftet. De meningsbärande enheterna kondenserades, abstraherades och bildade koder 
som numrerades. Koderna med gemensamt innehåll fördes sedan samman i ett dokument. 
Genom att diskutera koderna och se likheter och skillnader, bildades subkategorier. 
Subkategorierna var utgångspunkten i utvecklingen av de slutliga tre kategorierna. 
Kategorierna som växte fram under analysarbetet var följande ”Skolsjuksköterskans 



 

6 
 

interventioner ” (se bilaga 1), ”Föräldrarnas roll i skolsjuksköterskans intervention” (se bilaga 
2), och ”Skolsjuksköterskans resurser och önskemål” (se bilaga 3). 
 
 
RESULTAT 
 
Studien utgår från syftet att belysa skolsjuksköterskans interventioner vid förebyggande av 
övervikt och fetma bland skolbarn. Åtta stycken intervjufrågor har besvarats av 
skolsjuksköterskor. Under analysarbetet framkom tre kategorier som belyser syftet. Resultatet 
beskrivs utifrån de tre kategorier som utvecklades. I studien benämns skolsjuksköterskan som 
hon och barnet som han. Detta har gjorts för att underlätta för läsarna.  
 
Skolsjuksköterskans interventioner 
 
Identifiering 
Hälsokontroller är ett sätt för skolsjuksköterskan att uppmärksamma övervikt och fetma.  
Kontrollerna sker regelbundet för att identifiera barn med övervikt och fetma. Hon gör en 
vikt och längdkontroll på barnet. Informationen registreras i ett journalsystem som är 
genomgående i Blekinge. I journalsystemet kan skolsjuksköterskan följa barnets utveckling 
genom en längd och vikt kurva. Där kan hon uppmärksamma om barnet följer sin 
normalkurva i ett tillväxtdiagram. I tillväxtdiagrammet ser hon var barnet ska ligga beroende 
på ålder och kön. Utöver hälsokontroller kan tillväxtdiagrammet tillämpas när barnet besöker 
skolsjuksköterskan vid andra orsaker.  
 
Observation 
Skolsjuksköterskan arbetar oftast ensam och måste vara kreativ och använda sig själv som 
redskap. Det är viktigt att hon är observant och utnyttjar sina sinnen. Skolsjuksköterskan gör 
detta genom att vara synlig och visa att hon finns som stöd i barnets vardag.  Hon kan till 
exempel befinna sig i skolmatsalen. Där kan hon upptäcka hur barnet förhåller sig till maten 
och vara observant på barn som ligger i riskzonen till övervikt och fetma. Skolsjuksköterskan 
har ett ensamt yrke och kan inte observera allt som händer, därför är informationen hon får 
från lärare och föräldrar viktig för ett lyckat arbete. De möter barnet varje dag och kan bidra 
med information om förändringar i barnets levnadsvanor. 
 
Tillvägagångssätt 
Arbetsmetoderna som skolsjuksköterskan använder sig av grundas på att försöka bromsa 
övervikten och stoppa ett accelererat förlopp. Barnet ska stödjas till att stå still i vikt och växa 
på längden. Vid ett uppmärksammat problem tar skolsjuksköterskan kontakt med föräldrarna. 
Föräldrarna och barnet bjuds in för samtal. Skolsjuksköterskan planerar upplägget av samtalet 
så att ingen viktig information skall förloras. Hon berättar om sina observationer och gör dem 
medvetna om problemet tillexempel genom att visa tillväxtdiagrammet. Det är viktigt att 
båda föräldrarna är med i samtalet. Tillsammans ska de försöka komma överens om en 
gemensam plan för att stoppa viktökningen.  
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Handlingsprogram 
Skolsjuksköterskan utgår från ett handlingsprogram som heter ”Handlingsprogram för barn 
och ungdomar med övervikt och fetma i skolhälsovården”. Det är ett EU-projekt som 
utformats av två skolsjuksköterskor i Karlskrona kommun. De har informerat om 
handlingsprogrammet och hur det kan användas i förebyggandet av övervikt och fetma. 
Handlingsprogrammet finns som ett komplement och stöd i arbetet. Det ska ge struktur och 
vägledning i arbetet. På detta sätt kan skolsjuksköterskan planera en individanpassad 
intervention.  
 

”Sedan två år tillbaka har vi arbetat enligt handlingspärmen. Så vi 
arbetar efter denna handlingspärm, fast vi kanske inte har tagit hela 
pärmen utan plockar vissa bitar” 

 
En kostanamnes kan användas för att uppmärksamma hur mycket och vad barnet äter under 
en dag. Skolsjuksköterskan ger då barnet ett matkort där allt matintag skrivs ner. Det är 
viktigt att hon poängterar att allt ska skrivas ner även intag som sker mellan måltiderna. 
Syftet med metoden kan annars förlora sin mening om barnet inte skriver upp allt matintag. 
Skolsjuksköterskan och barnet går igenom det samlade materialet tillsammans. På detta vis 
blir barnet medvetet om vad det äter. Tillsammans samtalar de kring vad som är nyttig och 
onyttig kost. Under samtalet kan hon göra barnet medvetet om kostens betydelse och vart 
maten tar vägen. Genom att vara kreativ kan hon illustrera detta med hjälp av sin fantasi. Ett 
tillvägagångssätt är att illustrera vart maten tar vägen. Detta gör hon genom att visa en docka 
där barnet kan se och plocka ut de olika organen. När barnet har blivit mer upplyst om 
kostens betydelse kommer de överens om vad barnet får äta, aldrig får äta och vad barnet får 
äta ibland. Det som barnet får äta ibland kallas för ”Guldkant”. 
 
Det är även viktigt att skolsjuksköterskan informerar om vikten med att äta regelbunden och 
varierad kost. Skolsjuksköterskan tycker att frukosten är ett av de viktigaste målen för att 
regelbundenheten skall kunna följas. Barn som inte har ätit någon frukost är ofta hungriga 
och kompenserar detta vid lunchen genom att äta dubbla portioner. Tallriksmodellen visar 
barnet hur en bra måltid kan se ut och hur mycket barnet behöver äta. Ett barn 
rekommenderas att äta en portion vid varje måltid. Skolsjuksköterskan måste även prata med 
barnet om mättnad och dess inverkan. Hon lär barnet hur det känns att vara mätt och visar 
vad som kan hända om barnet intar för mycket mat. Efter varje måltid får barnet olika 
alternativ att reflektera över angående mättnadskänslan. 
 
Motion 
Resultatet utgår inte bara från hur mycket barnet ska äta eller hur många mål per dag som 
skall intas. Motionens betydelse har stor inverkan på resultatet. En kombination av rätt kost 
och motion kan leda till ett bra resultat. Ett barn behöver vardagsmotion kombinerat med en 
fysisk aktivitet utanför skolan. Skolsjuksköterskan skall uppmuntra och vägleda barnet till 
den aktivitet som passar just det barnet.  
 
Självkänsla 
Självkänslan har en central roll i förebyggandet av övervikt och fetma. Det psykiska 
välbefinnandet kan påverka barnets längdtillväxt. Ett barn som mår dåligt och har dålig 
självkänsla kan helt sluta växa på längden. Mår inte barnet bra påverkar detta resultatet och 
då måste skolsjuksköterskan stötta barnet till en bättre psykisk balans. Detta kan hon göra 
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genom social emotionell träning. Skolsjuksköterskan arbetar kring självkänslan och hur 
barnen beter sig mot varandra. 
 
Temadagar 
Temadagar är en metod för att göra alla barn uppmärksamma på vilken inverkan kost och 
motion har på hälsan. Temadagar bygger både på den fysiska och psykiska hälsan. De har en 
hälso- och friskvårdsvecka där kost och motion står i centrum samt undervisning om 
frukostens betydelse för att kroppen ska må bra. Livslustvecka anordnas där barnen blir 
medvetna om den psykiska hälsans inverkan på kost och motion.  
 
Föräldrarnas roll i skolsjuksköterskans intervention 
 
Samarbete 
Skolsjuksköterskan belyste det viktiga med att skapa motivation hos föräldrar och barn. Finns 
inte denna motivation så är det svårt att nå resultat. Det måste finnas ett bra samarbete mellan 
alla parter. Ett bra bemötande behövs för att ett bra samarbete ska ske. Det krävs av 
skolsjuksköterskan att hon är lyhörd och inte går på problemet direkt utan försöker se 
föräldrarnas syn på situationen. Ett dåligt bemötande gör att föräldrarna intar en 
försvarsposition och känner sig kränkta. Det är inte meningen att föräldrarna skall känna 
skuld utan de ska ta ansvar. Detta gäller även om föräldrarna inte lever tillsammans. Problem 
kan ibland uppstå när föräldrarna är skilda. Det kan vara så att deras levnadsvanor är olika 
och att kommunikationen dem emellan inte fungerar. Därför är det viktigt att 
skolsjuksköterskan träffar båda föräldrarna.  
 

”Så det gäller ju att vi hela tiden avväger hur man ska arbeta och 
att man har ett bra samarbete med föräldrarna. Har du inte bra 
samarbete med föräldrarna når du ingenstans i någonting. Så det är 
ett samarbete hela tiden. Och då kan vi gå mycket efter det också.” 

 
Skolsjuksköterskan pratar med föräldrarna om hur viktigt det är med kost och motion. Hon 
råder föräldrarna att ha gemensamma måltider med barnet. På det viset kan föräldrarna bli 
mer uppmärksamma på hur mycket barnet äter och vad barnet äter. Föräldrarnas kunskap 
påverkar barnet och bidrar till ett ökat stöd. De kan sätta gränser vid matbordet och förhindra 
att barnet äter för mycket. Oregelbundna måltider kan göra att föräldrarna mister kontrollen 
och blir omedvetna om vad barnet äter och hur mycket. Ökad medvetenhet kan leda till kost- 
och motionsförändringar. Engagerade föräldrar kan också stödja barnet till ökad rörelse och 
val av aktivitet. 
 
Skolsjuksköterskans resurser och önskemål 
 
Skola och kommun 
Stödet och samarbetet från övriga instanser i skolan och kommunen är resurser för 
skolsjuksköterskan. Skolsjuksköterskan behöver hjälp från dessa instanser för att en 
möjlighet till förändring skall kunna ske. Tiden är beroende på hur mycket hon vill och kan 
lägga ner på problemet övervikt och fetma. Genom att plocka fram sina kunskaper och sitt 
intresse kan hon utnyttja tiden bättre. Därför ser skolsjuksköterskan sig som en resurs. 
Skolans roll är viktig för att värna om en god hälsa. Maten har blivit mer hälsosam genom att 
skolledningen har tagit bort onyttig mat och serverar mer nyttig mat. Sockerrik kost har 
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reducerats, det serveras mer fullkornsprodukter och grönsaksbufféer. Skolan arbetar även 
mycket kring att öka den fysiska aktiviteten, de har satsat på fler idrottstimmar. 
Folkhälsorådet har ett övergripande ansvar när det gäller skolmaten och ökad aktivitet. De 
kan se över maten i skolorna och rekommendera vad som bör serveras. Skolsjuksköterskan är 
ibland med och informerar om vad som serveras i skolan. Hon kan komma med synpunkter 
om vad som bör förändras. 
 
Dietist 
En dietist kan hjälpa ett barn i riskzonen till övervikt och fetma . Dietisten kan hjälpa barnet 
med kostföreskrifter och lära barnet att äta rätt. Skolsjuksköterskans önskan är att få en dietist 
knuten till kommunen. Idag får varken skolsjuksköterskan eller skolläkaren skriva remiss till 
dietisten. Remiss till en dietist måste ske via en barnmottagning. Detta hinder försvårar 
arbetet för skolsjuksköterskan. 
 
Motiverandesamtal  
Skolsjuksköterskan önskar utbildning i motiveradesamtal och arbeta kring det. Utbildningen 
skulle kunna underlätta samtalet kring övervikt och fetma. Skolsjuksköterskan skulle därmed 
finna styrka att ta tag i problemet. 
 

 
DISKUSSION 
 
METODDISKUSSION 
Författarna valde att göra en empirisk intervjustudie då ej tillräckligt med studier om 
skolsjuksköterskans interventioner vid förebyggande av övervikt och fetma hittats. Fördelen 
med en empirisk intervjustudie var att den kunde belysa kärnan i studien genom att 
författarna formulerade frågor som passade till syftet. Intervjun bestod av åtta intervjufrågor.   
  
Provintervjun hjälpte författarna att formulera och justera den slutliga intervjuguiden. Den 
fungerade även som ett inlärningstillfälle för att transkribera texten, testa tekniken och 
beräkna preliminär tid. Efter provintervjun kände forskarna mer säkerhet och självförtroende 
för kommande intervjuer. Provintervjun ingick ej i analysarbetet. Informationsbrevet hjälpte 
författarna att förmedla den grundläggande informationen. Det ledde till att 
skolsjuksköterskorna fick mer betänketid om att delta i studien. Författarna behövde inte 
upprepa all information vid telefonkontakten utan svarade på eventuella frågor. Vid 
intervjutillfället deltog båda forskarna. Samtliga intervjuer skedde på skolsjuksköterskans 
arbetsplats, då hon kunde känna sig bekväm i sin yrkesidentitet. Strax innan intervjun fick 
skolsjuksköterskan läsa igenom frågorna för att intervjun skulle bli så spontan som möjligt. 
Efter varje avslutad intervju transkriberades materialet då författarna fortfarande hade 
intervjun färskt i minnet. Detta underlättade när materialet sedan lästes igenom. Det var ett 
tidskrävande arbete där författarna behövde lyssna igenom materialet flera gånger för att 
uppfatta vissa ord. Sekretessen var viktig i studien för att inte avslöja någon 
skolsjuksköterskas identitet. I informationsbrevet utlovades konfidentiallitet för att skydda 
eventuell känslig information som framkom under intervjun. Författarna uppfattade att detta 
ledde till ett mer öppet samtal.  
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Urval 
Antalet skolsjuksköterskor begränsades till fyra deltagare, vilket kan anses vara tillräckligt 
för att skaffa sig fördjupad information kring ämnet..  
 
Analysmetod   
Författarna ansåg att en manifest innehållsanalys var lämplig då intervjufrågorna gjorde att 
det uppenbara kom fram. Genom en manifest innehållanalys kunde tolkningar ske men var 
inte lika ingående som en latent innehållsanalys. De inspirerades av Granheim och Lundmans 
tolkning av en innehållsanalys. Den ansågs lämplig för att erhålla viktig information och inte 
förlora det essentiella i intervjutexterna. Intervjutexterna komplicerade analysarbetet då 
skolsjuksköterskan inte höll sig till intervjufrågan. Viktig information kom fram även om hon 
inte höll sig till frågan. Författarna begränsade sig till tre kategorier som täckte all 
information som framkom i studien. De läste igenom texterna noggrant var för sig, det gav 
dem en inblick och förståelse över intervjumaterialet. Materialet diskuterades för att få en 
gemensam tolkning. Detta underlättade den slutliga kategoribildningen. 
 
Teoretiskreferensram 
Joyce Travelbees omvårdnadsteori ansågs vara en bra referensram för att belysa hur 
skolsjuksköterskan bör agera vid förebyggandet av övervikt och fetma bland skolbarn. 
Travelbee, (1971) skriver om att kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap 
i etablerandet av en relation. Kommunikation är en förutsättning för att skolsjuksköterskan 
skall kunna skapa en god relation till barnet. Hon bör se den enskilda människan som en unik 
och oersättlig individ. Travelbee skriver om patient och sjuksköterska, i denna studie anser 
författarna att patienten är barnet. 
 
Travelbees omvårdnadsteori var genomgående under studiens gång. I studien blev det 
uppenbart att skolsjuksköterskan tycker att kommunikationen med barnet är det viktigaste 
redskapet för att skapa förtroende och en god relation. Därför ansågs denna teori som lämplig 
för studien.  
 
 
RESULTATDISKUSSION 
Syftet med studien var att belysa skolsjuksköterskans interventioner vid förebyggande av 
övervikt och fetma bland skolbarn i Blekinge. Resultatet av studien visade att 
skolsjuksköterskan använde sig av en samtalsintervention med flera delmoment för att 
förebygga övervikt och fetma. 
 
Skolsjuksköterskan uppmärksammar problemet genom identifiering och observering. 
Hälsokontroller är ett sätt för skolsjuksköterskan att identifiera problemet. Det är 
obligatoriskt men upplägget är individanpassat. Hon skyddar på det sättet barnets integritet 
och självkänsla genom att inte peka ut barnet bland sina kamrater. Hälsokontroller blir ett 
forum där skolsjuksköterskan kan bygga upp en individuell relation till barnet. Barnet kan 
under samtalet uttrycka sina tankar och känslor kring övervikt och fetma. Lindholm och 
Wärnå, (2001) skriver att skolsjuksköterskan ställs inför nya utmaningar. Hennes funktion 
blir mer som en kurator än som den traditionella hälsokontrollören. Skolsjuksköterskan tar 
del av barnets tankar och känslor och kan bygga upp en samtalsintervention, som är anpassad 
för barnet och utgå från det unika hos barnet. Travelbee, (1971) skriver i sin omvårdnadsteori 
att individen och sjuksköterskan kommunicerar genom uppträdande, beteende, hållning, 
ansiktsuttryck, manér och gester. Varje interaktion erbjuder möjligheter för sjuksköterskan att 
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lära känna individen och fastställa omvårdnadsbehov genom att etablera en ömsesidig 
kontakt. 
 
Skolsjuksköterskan har inte möjlighet att göra regelbundna hälsokontroller, därför använder 
hon sig av förmågan att observera och utnyttja sina sinnen. Skolsjuksköterskans arbete 
bygger på relationen till barnet. Hon bör ha förmågan att se hela individen och det krävs att 
hon har självinsikt för att kunna fatta ett beslut. Travelbee, (1971) säger att det är 
sjuksköterskans uppgift att se hela människan som en individ, en människa, och 
kommunicera sin egen upplevelse som sjuksköterska. Skolsjuksköterskan måste kunna 
observera och göra sig synlig för barnet och vara med i dess vardag. På detta sätt visar hon 
barnet vem hon är och inger ett förtroende. Enligt Borup, (2001) skall skolsjuksköterskan 
vara en synlig hälsovägledare och inleda processer för att bygga upp en kommunikation om 
hälsa. Att vara en synlig hälsovägledare betyder att hon blir känd på grund av sjukvård inom 
skolmiljön. Barns förtroende för skolsjuksköterskan beror på hennes synlighet. Travelbee, 
(1971) skriver att sjuksköterskan skall använda sig själv på ett terapeutiskt sätt. Medvetet 
använder hon sin personlighet och kunskap för att kunna hjälpa individen. För att kunna 
använda sig själv terapeutiskt behöver hon självinsikt och förståelse för andra människors 
behov och förmågan att ingripa i omvårdnadssituationer.  
 
Skolsjuksköterskans ensamma yrke gör att hon inte kan befinna sig överallt. Hon måste då ta 
hjälp av lärare och föräldrar. De kan observera förändringar i barnets vardag och vända sig 
till skolsjuksköterskan om hjälp. De hjälper henne att uppmärksamma problemet. 
Skolsjuksköterskan fungerar som skolans hälsovägledare. Hon kan utnyttja sin kunskap och 
erfarenhet, detta skapar även ett förtroende hos lärare och föräldrar. Skolsjuksköterskan är 
beroende av samarbetet med lärare och andra yrkesverksamma inom och utanför skolan. De 
är tvungna att ha ett ömsesidigt intresse och samarbete (Borup, 2001). Travelbee, (1971) 
menar att förmågan att skapa en god relation är viktig i alla förhållanden, till exempel hos 
anhöriga och barn. Mycket tyder på att förmågan att lyssna, att förstå den andre och att skapa 
en god kontakt är en viktig och ofta en avgörande faktor för att motivera till förändring och 
utveckling. 
 
Barn bör äta rätt mängd och rätt typ av mat eftersom kosten påverkar barnets tillväxt och 
utveckling. En balanserad kost förebygger sjukdomar och barnfetma (Coxall, Dawes, Forsyth 
& Lloyd, 2008). Skolsjuksköterskans arbete blir en balansgång och det krävs att hon planerar 
sitt arbete på ett bra sätt. I studien poängterade skolsjuksköterskan att barnet ska stå still i vikt 
och växa på längden. Det är inte meningen att barnet ska banta. Barnet är under en 
utvecklingsprocess och behöver rätt näring för att växa. Skolsjuksköterskan ska ta tag i 
problemet men inte orsaka näringsbrist. Barnet kan få näringsbrist om han inte får äta den 
mängd som behövs för att växa. Skolsjuksköterskan i Blekinge utgår från ett 
handlingsprogram för att få struktur i sitt arbete. Riktlinjerna i handlingsprogrammet kan 
skapa möjligheter att utveckla en individanpassad intervention. Handlingsprogrammet 
fungerar som ett stöd men skolsjuksköterskan måste ha ett kritiskt tänkande. Hon kan då välja 
vilka metoder som passar barnet bäst. De metoder som skolsjuksköterskan främst använder 
sig av är kostanamnes, guldkant och tallriksmodellen. Detta är delmoment som lämpar sig väl 
i en samtalsintervention. Skolsjuksköterskan måste vara medveten om de svårigheter hon kan 
möta vid arbetet med handlingsprogrammet. Kostanamnes är en bra utgångspunkt för att 
medvetengöra vad barnet äter. Skolsjuksköterskan och barnet kan tillsammans upptäcka 
vilken kost barnet bör undvika. Hon måste informera barnet på ett pedagogiskt sätt. Det kan 
ge barnet rätt uppfattning om vad som är nyttig och onyttig kost. Brist på information kan 
leda till att barnet inte förstår varför han inte får äta vissa produkter lika ofta som andra 
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produkter. Om vissa produkter får en ”guldkant” av skolsjuksköterskan kan barnet se denna 
”guldkant” som en belöning. Syftet med metoden förlorar då sin mening. Enligt Coxall et al 
(2008) är det inte bra att använda livsmedel såsom godis som gåvor. Barn kan då anta att 
dessa livsmedel är bättre eller mer värdefulla än andra livsmedel.  
 
Gruppsamtal är en form av samtalsintervention som skolsjuksköterskan använder sig av. Hon 
kan lära barnet om hur han ska vara som medmänniska. Skolsjuksköterskan kan också ta del 
av barnets kunskaper och utveckla den analytiska förmågan. Hon kan bli medveten om hur 
barnet förhåller sig till kosten, den fysiska aktiviteten och tankarna om övervikt och fetma.  
Barnets funderingar kan öppna nya möjligheter för skolsjuksköterskan att utveckla sitt arbete 
med att förebygga övervikt och fetma. Enligt Borup (2001) är det mycket viktigt att lyssna på 
vad barnet säger, de tänker logiskt och är mycket bra medarbetare. Skolsjuksköterskan måste 
vara uppmärksam och medveten om att skapa ett kommunikativt rum med avseende på 
barnens behov och normer. Hon ska möta barnen som deltagare och inte som mottagare. 
Travelbee, (1971) är starkt kritisk till begreppen ”patient” och ”sjuksköterska” eftersom hon 
anser att dessa begrepp stimulerar till stereotypa rolluppfattningar och döljer det unika i varje 
individ. Därför är det viktigt att skolsjuksköterskan får en ömsesidig relation till barnet för att 
kunna bygga en grund för ett lyckat samarbete. 
 
 Föräldrarna har en viktig roll i förebyggandet av övervikt och fetma. Samarbetet med 
föräldrarna är lika viktigt som samarbetet med barnet. Det behövs en tvåvägskommunikation 
för att motivera till en livsstilsförändring. Travelbee, (1971) menar att kommunikation är ett 
medel till att etablera ett ömsesidigt förhållande mellan individen och sjuksköterskan. Detta 
kan i sin tur leda till att förverkliga omvårdnadens syfte. Travelbee menar att detta kan hjälpa 
en individ och en familj att undvika eller bemästra upplevelsen av sjukdom, lidande och 
eventuellt finna mening. Skolsjuksköterskans samtal med föräldrarna kan på det sättet leda 
till att de finner en mening och kan hjälpa barnet. Motiverade föräldrar kan leda till ökad 
kunskap och motivation hos barnet. Enligt Lobstein och Baur, (2005) kräver 
livsstilsförändringar motivation och aktivt deltagande av familjen och barnet. Det är en 
särskild utmaning eftersom barnet växer till i tonåren. Fetma i tidiga år är en stark riskfaktor 
för vuxenfetma och ökad dödlighet. Familjen är avgörande för förändringsarbetet. 
Föräldrarnas enighet är avgörande för att initiera och upprätthålla positiva förändringar. 
Föräldrarnas livsstil och aktiviteter såsom arbete och åtaganden är mycket inflytelserika 
faktorer vid förändringar av familjens livssyn (Jackson, Mannix, Faga & McDonald, 2005). I 
studien poängterades vikten av att skolsjuksköterskan kombinerar samtalet kring kost och 
motion. Det var viktigt att informera och hjälpa föräldrarna med olika tips och idéer om 
fysisk aktivitet. I slutändan är det föräldrarnas ansvar att hjälpa barnet till ett mer aktivt liv. 
Lobstein et al (2005) skriver i sin studie att skolan har olika möjligheter att integrera 
hälsofrämjande val i klassrumsundervisning, fysisk aktivitet och kostval. Det innebär att barn, 
personal och föräldrar kan utöka hälsofrämjande val genom skolan och samhället. 
Skolsjuksköterskan berättade att skolan har tagit bort onyttig kost och lagt till fler 
idrottstimmar.  
 
Skolsjuksköterskan önskar dock kontakt med en dietist och utbildning i motiverandesamtal 
för att utveckla sitt arbete. Flattum, Friend, Neumark-Sztainer och Story, (2009) skriver att 
motiverande samtal är en metod som visat sig vara effektiv i kliniska situationer. 
Motiverande samtal har definierats som en individfokuserad rådgivning som leder till 
beteendeförändringar. Inom motiverande samtal används flera tekniker för att förstå en 
persons tankar bland annat genom att reflektera och lyssna. Empati och ett reflekterat 
lyssnande är tekniker som erbjuder en metod för att hjälpa individen att öka motivationen och 
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beredskapen att ändra sitt beteende. Enligt Travelbee, (1971) är empati en viktig förutsättning 
för att kunna förstå patienten och förutsäga hur han kommer att reagera. Empati och sympati 
är nödvändigt för en god omvårdnad. Skolan och kommunen kan underlätta 
skolsjuksköterskans arbete. De kan bidra med tid, pengar och utrymme för hälsoarbete. Detta 
ger barnet möjligheter att välja en sundare kost och öka den fysiska aktiviteten. 
 
Slutsats  
 
Idag har övervikt och fetma blivit ett folkhälsoproblem som det gäller att förebygga i tid. 
Skolsjuksköterskan har fått en betydande roll i förebyggandet av övervikt och fetma bland 
skolbarn. Skolsjuksköterskans medverkan i barnets omgivning skapar en förtroendeingivande 
roll. Hon blir en hälsovägledare som barnet, föräldrar och lärare vänder sig till vid problem.  
Det finns många olika delmoment för att förebygga övervikt och fetma, men den 
grundläggande metoden är kommunikation. Hon måste kunna skapa ett kommunikativt rum 
där hon motiverar både barnet och föräldrar till en hälsosammare livsstil. Skolsjuksköterskan 
skall göra dem medvetna om kostens och motionens betydelse.  Det är viktigt att hon 
uppmuntrar och vägleder både individuellt, i grupp och på samhällsnivå. Ett samarbete krävs 
för att ett lyckat arbete skall ske, alla har ett gemensamt ansvar. Skolsjuksköterskan blir 
aldrig fullärd och hon måste få möjligheten att kunna utvecklas. Detta skapar en god 
omvårdnad och hon kan vara där för barnet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

14 
 

REFERENSER 
 
Andersson, I. & Ågren, G.( 2005). Sammanfattning – Underlag till handlingsplan för goda 
matvanor och ökad fysisk aktivitet. Uppsala: Livsmedelsverket. 
 
Arnedotter, Å., Olander, Å. & Ragneskog, H.( 2008) . Hälsosamtalet – en utmaning för 
skolsköterskan. Vård i norden, 28(2), 57–59. 
 
Becker, W., Lyhne, N., Pedersen, A., Aro, A., Fogelholm, M., Þhòrsdottir, I., Alexander, J., 
Anderssen, S., Meltzer, H. & Pedersen, J. (2004). Integrating nutrition and physical activity. 
Scandinavian Journal of Nutrition, 48(4), 178-187. 
  
Björklid, P. (2005). Lärande och fysisk miljö. En kunskapsöversikt om samspelet mellan 
lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Forskning i fokus, 25. 
 
Borg, P., Berglund, G., Nilsson, J-A., M. Nilsson, P., Persson, U. & Ödegaard, K. (2005). 
Obesity, survival, and Hospital costs—findings from a screening project in Sweden. Value in 
Health 8(5), 562-571.  
 
Borup, I. (2001). The school health nurse’s assessment of a successful health dialogue. 
Health and Social Care in the Community, 10(1), 10–19. 
 
Clausson, E. (2008). School health nursing. Doctoral Thesis at the Nordic School of Public 
Health. Göteborg: Intellecta DocuSys AB. 
 
Coxall, K., Dawes,  E., Forsyth, E. & Lloyd, H. (2008). Applying the key principles of 
nutrition to nursing practice. Nursing Standard, 22(36), 44-48. 
 
Dahlberg, K., Fagerberg, I., Nyström, M., Segesten, K. & Suserud, B-O. (2003). Att förstå 
vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 
 
Edmunds, L. (2008). Social Implications of Overweight and Obesity in Children. Journal for 
Specialists in Pediatric Nursing 13(3), 191-200. 
 
Edwinson Månsson, M. & Enskär, K. (2008). Pediatrisk vård och specifik omvårdnad. Lund: 
Studentlitteratur.   
 
Enghardt Barbieri, H., Pearson, M. & Becker, W. (2006). Livsmedels- och näringsintag bland 
barn i Sverige. Uppsala: Livsmedelsverket. 
 
Etikprövningskommittén Sydost, > http://www.epksydost.se/ < 2009-12-08. 
 
Faskunger, J. (2008). Barns miljöer för fysisk aktivitet– samhällsplanering för ökad fysisk 
aktivitet och rörelsefrihet hos barn och ung. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. 
 
Flodmark, C-E. (2005). Management of the obese child using psychological-based treatment. 
Acta paediatrica, 94, 14-22. 
 



 

15 
 

Flattum, C., Friend, S., Neumark-Sztainer, D. & Story, M. ( 2009). School-Based obesity 
prevention program for adolescent girls. Journal of the American dietetic association. 109, 
91-94. 
Graneheim, U, H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today 24, 
105-112. 
 
Holm Ivarsson, B. & Pantzar, M. (2007). Introduktion till motiverande samtal - En 
handledning för skolhälsovården. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. 
 
Jackson, D., Mannix, J., Faga, P. & McDonald, G. (2005). Overweight and obese children: 
mothers’ strategies. Journal of Advanced Nursing 52(1), 6–13. 
 
Kallings, L. (2002). Åtgärder mot fetma - Nationell inventering av pågående studier/projekt 
avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma. Östersund: Statens 
folkhälsoinstitut. 
 
Kubik, M., Davey, C. & Story, M. (2007). Obesity prevention in schools: Current role and 
future practice of school nurses. Preventive Medicin 44, 504-507. 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: 
Lund. 
 
Lindholm, L. & Wärnå, C. (2001). Från hälsokontroll till hälsoinseende – integrering av 
vårdvetenskapliga forskningsresultat inom skolhälsovården. Vård i norden, 21(4), 26-31.  
 
Livsmedelsverket. (2005) Svenska näringsrekommendationer. Uppsala: Livsmedelsverket. 
 
Lobstein, T. & Baur, L.A. (2005). Policies to prevent childhood obesity in the European 
Union. European Journal of Public Health, 6f (15), 576–579. 
 
Perlhagen, J., Flodmark, C-E. & Hernell, O. (2007) Fetma hos barn – prevention enda 
realistiska lösningen på problemet. Läkartidningen, 3(104), 130-140. 
 
Riksförening för skolsköterskor, Funktionsbeskrivning 
>http://www.skolskoterskor.se/verksamhet.php?sida=3&kat=11> 2009-12-02. 
 
Skollagen, 1985:1100, Skolhälsovård, 14 kap. 
 
Travelbee, J. (1971). Interpersonal Aspects of Nursing. Philadelphia: F.A. Davis. 
 

 

 

 

 

 



 

16 
 

BILAGOR 
 
Bilaga 1: Skolsjuksköterskans interventioner. 
 
Bilaga 2: Föräldrarnas roll i skolsjuksköterskans intervention 
 
Bilaga 3: Skolsjuksköterskans resurser och önskemål. 
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Bilaga 1 
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