
 
 
 
 
 
 
 
 

Blekinge Tekniska Högskola 
Sektionen för hälsa 
 
 
 

 
 
 
Metoder som sjuksköterskan 
kan använda sig av för att stödja 
överviktiga barn till att ändra 
livsstil.  
 
 
 
 
 
JENNY LJUNGBERG 
ANNA STRANDKVIST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 15hp Examinator: Ylva Hellström 
VO1309 Handledare: Anna-Greta Löwenadler 
Sjuksköterskeprogrammet, 180hp Blekinge Tekniska Högskola 
Juni 2009 Sektionen för hälsa 
 371 79 Karlskrona 



 1 

Metoder som sjuksköterskan 
kan använda sig av för att stödja 
överviktiga barn till att ändra 
livsstil.  
 
 
 
JENNY LJUNGBERG 
ANNA STRANDKVIST 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljungberg, J., & Strandkvist, A. Metoder som sjuksköterskan kan använda sig av 
för att stödja överviktiga barn till att ändra livsstil. Examensarbete i 
vårdvetenskap, 15 högskolepoäng. Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för 
hälsa 2009.  
 
SAMMANFATTNING Barn som drabbats av övervikt, har stadigt ökat i hela 
världen. Det har utvecklats till ett globalt hälsoproblem. Orsaken till den 
ohälsosamma viktuppgången hos barn beror på många faktorer, så som arv, fettrik 
och energität mat, ökat tv-utbud, datorns allt större plats i hemmet samt minskad 
fysisk aktivitet. Syftet med studien är att beskriva metoder som sjuksköterskan 
kan använda sig av för att stödja överviktiga barn till att ändra livsstil. Metoden 
som användes var en litteraturstudie, där sju artiklar valdes ut genom inklusions- 
och exklusionskriterier. Artiklarna kvalitetsgranskades, för att se om artiklarna 
höll god kvalité. Därefter gjordes en innehållsanalys av de sju artiklarna. 
Resultatet visade att det är viktigt att sjuksköterskan motiverar föräldrarna till de 
överviktiga barnen, att ändra levnadsvanor. Sjuksköterskan kan använda sig av 
motiverande samtal till föräldrarna. Andra metoder kan vara vägledning. Om 
sjuksköterskan anser att det behövs, kan olika program tillämpas, för att få en 
livsstilsförändring hos överviktiga barn. Övervikt hos barn är ett globalt 
hälsoproblem som går längre ner i åldrarna. Många instanser är involverade för att 
komma åt problemet. Som sjuksköterska är det viktigt att upptäckta början till 
övervikt, i tidig ålder hos barn för att lättare komma åt problemet. Det är viktigt 
att forskningen går framåt om metoder som kan användas mot övervikt hos barn, 
för att få bukt på problemet.  
 
Nyckelord: Obesity, children, parents, lifestyle and nurse.  
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INTRODUKTION 
 
Persson (2005) och SBU (2002) visar på att andelen barn och ungdomar som 
drabbas av övervikt i hela världen ökar stadigt och utvecklingen är skrämmande. 
Det har utvecklats till ett globalt hälsoproblem, då följdsjukdomarna är många och 
det krävs ofta sjukvård, om övervikt övergår till fetmasjukdom. Som 
sjukvårdspersonal är det i detta sammanhang som kontakten med patientgruppen 
sker (Persson 2005, SBU 2002).  
 
Persson (2005) och SBU (2002) menar att andelen överviktiga barn är vanligare 
hos familjer som har sämre socioekonomiska förhållanden samt har lågutbildade 
föräldrar. Studier som har gjorts visar även att övervikt sjunker lägre ner i åldrarna 
(Persson 2005, SBU 2002). Enligt Huus, Brekke, Ludvigsson och Ludvigsson 
(2009) är 17 av 100 barn i Sverige, överviktiga vid fem års ålder. Studier från 
SBU (2002) som gjorts i Sverige, visar att övervikt förekommer hos 18-25 % av 
barnen i 10-årsåldern. Eftersom studierna visar att andelen överviktiga barn bara 
blir fler för varje år, bör den siffran ha ökat (SBU 2002). Enligt WHO (2006a) 
fanns det minst 20 miljoner barn under fem år runt om i världen, som beräknas 
vara överviktiga 2006.  
 
Huus et al. (2009) anser att övervikt hos barn är en känslig fråga, när det ska 
förklaras för föräldrarna. Det är lättare att ta upp undernäring hos barn och därmed 
rekommendera att använda energirik mat, än att ta upp övervikt hos barn för 
föräldrarna (Huus et al. 2009). Övervikt hos barn är ett globalt problem som vi vill 
belysa, för att visa hur sjuksköterskan kan gå till väga i det hälsofrämjande 
arbetet, mot övervikt hos barn.  
 
BAKGRUND 
 
Definition av övervikt 
WHO:s (2006a) definition av övervikt är:   
 
”abnormal or excessive fat accumulation that may impair health” (WHO 2006a). 
 
Enligt Persson (2002) och SBU (2002) finns det ett utbrett, internationellt stöd för 
att identifiera övervikt genom kroppsmasseindex, även kallad BMI (Body mass 
index). BMI är en metod som uttrycker mängden kroppsfett och räknas ut genom 
att ta vikten (kg) dividerat med längden (m) i kvadrat (Persson 2005, SBU 2002). 
SBU (2002) har utformat BMI-tabeller, som är speciellt utformade för barn, i 
åldern 5-19 år, där utgångspunkterna är deras ålder och kön (Se bilaga 1 och 
bilaga 2) istället för att bara se till vikt och längd. SBU (2002) och WHO (2006a) 
visar på att BMI-metoden är mycket omdiskuterad och den är inte lika accepterad 
för barn som den är för vuxna. Det beror på att BMI varierar i förhållande till 
kroppsproportionerna och det medför att den också är beroende av ålder och 
pubertetsstatus. BMI-måttet kan därför inte helt kompensera skillnader i längd. 
Det blir en överskattad övervikt hos de barn som är långväxta samt en 
underskattning av övervikt för de barn som är kortväxta (SBU 2002, WHO 
2006a). 
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WHO (2006b) har utvecklat en annan metod att identifiera övervikt hos barn, 
WHO:s Child growth standard, som är mer allmänt accepterad i världen (WHO 
2006b). Den innehåller diagram för spädbarn och barn upp till fem år. Metoden 
innebär att barnets längd- och vikt följs i två olika kurvor. Det medför att barnets 
viktförändring kan ses under de närmsta åren. Det optimala är en stabil 
viktutveckling hos barnet samt att vikt och längd följs åt (WHO 2006b). 
 
Orsaker till övervikt 
SBU (2002) visar på att orsaken till en ohälsosam viktuppgång hos barn, 0-18 år, 
kan bero på ärftlighet, det vill säga att personen ärvt en gen som påverkar 
fettmetabolismen. Det har diskuterats i flera år, ifall övervikt huvudsakligen beror 
på genetiskt eller socialt arv. Enligt flera studier som gjorts, styrks det att det 
biologiska arvet spelar stor roll (SBU 2002). Persson (2005) beskriver att 
produktionen av fettrika och energitäta födoämnen har ökat under 1990-2002, där 
den största ökningen bestod av bröd, kött, glass, choklad, konfektyr samt 
läskedrycker (Persson 2005). I Persson (2005) samt Gable, Chang och Krulls 
(2007) studier framkommer det att godis, läskedrycker samt glass gick från att 
vara lyxvaror, som bara åts vid vissa tillfällen till dagligvaror (Persson 2005, 
Gable et al. 2007).  
 
Enligt Huus et al. (2009) har barn med hög konsumtion av ost, läsk samt choklad, 
vid tidig ålder ett samband med övervikt vid fem års ålder. Studien anser även att 
familjen ska hålla barnen borta från onödigt socker och fett samt menar på att så 
här såg det inte ut för 20 år sedan (Huus et al. 2009).  
 
Gable et al. (2007) och Perichart-Perera, Balas-Nakash, Schiffman-Selechnik, 
Barbato-Dosal och Vadillo-Ortega (2007) menar på att ökningen av övervikt hos 
barn, kan bero på att barn och ungdomar äter för mycket och rör sig för lite i för-
hållande till vad matintaget är. Detta då den tekniska utvecklingen i samhället, 
under de senaste decennierna, har inneburit att människor behöver röra på sig allt 
mindre, genom bland annat ökat bilåkande (istället för gång eller cykling) samt 
datorn som fått en allt större plats i hemmet. Många barn tillbringar mycket fritid 
framför datorn och tvn, då utbudet har ökat (Gable et al. 2007, Perichart-Perera et 
al. 2007). SBU (2002) visar på att i takt med att ogynnsamma faktorer i 
omgivningen ökar, krävs en allt mindre grad ärftlighet för att en övervikt ska 
utvecklas till en fetmasjukdom. 
 
Konsekvenser av övervikt 
Enligt studier från SBU (2002), som gjorts på barn under tre år, är risken att en 
övervikt ska bli bestående låg. För dessa barn är risken att drabbas av fetma som 
vuxna, densamma som för normalviktiga barn. I studierna visades det även att det 
fanns ett starkt samband mellan ett ökat BMI och risk för att bli överviktiga som 
vuxna, hos sjuåringar. Däremot är risken för barn över tio år stor att övervikten 
blir bestående. Studierna visade även att andelen överviktiga barn som förblir 
överviktiga som vuxna, har ökat de senaste 25-35 åren (SBU 2002).  
 
SBU (2002) visar på att övervikt hos barn och ungdomar leder till minskad 
känslighet för insulin samt förhöjda nivåer av insulin. Det händer även att de 
drabbas av förhöjt blodtryck och blodfetter. Trots att övervikten är betydande, har 
studier visat, att det är sällsynt att detta leder till någon behandlingskrävande 
sjukdom (SBU 2002).  
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Studier från SBU (2002) och WHO (2006a) har däremot visat en ökning av typ 2-
diabetes hos överviktiga barn. Övergår övervikten sedan till fetma, kan det leda 
till hjärtmuskelförstoring, fettlever eller ledskador. I enstaka fall kan det leda till 
ett förhöjt tryck i centrala nervsystemet, som kan leda till huvudvärk och även 
påverka synnerven (SBU 2002, WHO 2006a). SBU (2002) fortsätter vidare att 
utöver följdsjukdomarna, kan barnen uppleva psykisk ohälsa, då ett socialt 
utanförskap kan vara en bidragande faktor. Därmed kan de överviktiga barnen få 
en lägre självkänsla samt negativ självbild av utanförskapet. Samhällets attityd 
mot överviktiga barn kopplas ofta samman med negativa fördomar, så som 
oengagerade föräldrar och lathet (SBU 2002). 
 
Definition av metod 
Metod, enligt Andersen (1994) kännetecknas av att den ger konkreta och 
användbara redskap som kan användas i det dagliga problemlösningsarbetet. För 
att kunna bekräfta ett samband mellan en uppkommen teori och verkligheten, 
behövs en metod utformas efter den uppkomna teorin. Metoden styrker sedan att 
teorin är korrekt eller om den saknar underlag i verkligheten (Andersen 1994). 
 
Utvecklingen av övervikt  
Som tidigare skrivits, visar WHO (2006a) att det finns mer än 20 miljoner barn 
under fem år, som beräknas vara överviktiga runt om i världen och WHO anser att 
det pågår en global fetmaepidemi hos barn. Enligt WHO (2008) har utbredningen 
av övervikt hos barn tredubblats i välden, sedan 1980-talet. Danielsson (2009) 
beskriver att andelen överviktiga barn har fördubblats, under de senaste två 
decennierna i Sverige.  
 
WHO (2006a) införde 2004 en global strategi för medlemsländerna, Global 
Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Strategin handlade om hälsa, kost 
samt fysisk aktivitet, för att kunna bromsa fetmaepidemin (WHO 2006a). Under 
WHO´s (2008) europeiska ministerkonferens 2006, enades det om en 
handlingsplan, European Charter on Counteracting Obesity, för att stoppa 
epidemin i Europa. Handlingsplanen innehöll att amning ska uppmuntras, främja 
fysisk aktivitet, det ska erbjudas bättre skolmat samt att barnen ska skyddas från 
livsmedel som skapar övervikt (WHO 2008). Sveriges Regering gav hösten 2005, 
Livsmedelsverket samt Statens folkhälsoinstitut i uppdrag, att en handlingsplan 
skulle tas fram, för ökad fysisk aktivitet samt goda matvanor i befolkningen 
(Livsmedelsverket 2007).   

 
SBU (2002) visar på att effektiva behandlingsmetoder behövs för att bryta den 
negativa trenden hos överviktiga barn. Behandlingen av övervikt samt fetma hos 
barn och ungdomar, måste vara långsiktigt grundad på beprövad erfarenhet samt 
vetenskap. SBU (2002) menar på att dåligt genomförda behandlingar, kan 
försämra barnens möjligheter att hantera sin övervikt. Danielsson (2009) skriver 
att det finns många metoder att tillämpa mot övervikt, som ger goda resultat på 
kort sikt. Däremot kan få metoder mot övervikt, redovisa betydande effekter av 
behandlingen som är kvar mer än några år (Danielsson 2009). 
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Definition av livsstil 
Pellmer och Wrammer (2001) anser att med begreppet levnadsvanor menas, 
kostvanor och andra vanor som betraktas och sätts i relation till individen och dess 
omgivning. Livsstilen speglar hur individen lever utifrån sin livssituation i 
vardagen. Livsstilen hos varje individ är styrt av samspel mellan människor, 
erfarenhet, självkänsla samt vilket hälsofrämjande stöd som samhället kan ge 
individen (Pellmer & Wramner 2001). 

 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Orems omvårdnadsteori (2001) beskriver och förklarar människors förmåga till 
egenvård, egenvårdsbehov eller egenvårdskrav, som finns hos människor själva 
eller de personer som de har omsorg om. Teorin innefattar tre delteorier, vilka är 
egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystemet (Orem 2001).  
 
Egenvård identifierar Orem (2001) som ett utförande av handlingar, där syftet är 
att upprätthålla hälsa, välbefinnande och liv. Ålder, kön, hälsostatus, 
utvecklingsstatus, familjefaktorer, livsstil, socialt nätverk samt tillgängliga hälso- 
och sjukvårdsresurser, är betydande faktorer för att kunna utföra egenvård. 
Egenvård utförs av individen själv och den lärs in genom att individen haft 
tillräckligt med tid för att skaffa sig kunskap om nödvändiga 
egenvårdshandlingar. Hos barn kan inte egenvård utföras av individen själv, 
eftersom kunskapen om egenvårdshandlingarna inte är tillräckligt utvecklade. I en 
sådan situation utförs egenvård av någon annan, såsom familjemedlem eller annan 
ansvarig vuxen. Detta kallas enligt Orem, närstående-omsorg. Den innefattar inte 
den normala omsorg, som till exempel en mor har om sitt barn, utan om barnets 
behov förändras genom ett visst hälsotillstånd, är begreppet relevant (Orem 2001). 
 
Egenvårdsbrist beskrivs av Orem (2001) att människor ibland drabbas av 
begränsningar i sitt dagliga liv, som förhindrar att individen själv kan utföra sin 
egenvård. Dessa begränsningar kan vara olycka, sjukdom eller individens ålder. 
Bristande i närstående-omsorg är, när den ansvariga vuxna individen inte har 
förmåga att tillgodose den beroende individens egenvård (Orem 2001). 
 
Enligt Orems teori (2001) är sjuksköterskans främsta uppgift att stödja andra 
människor till effektiv och ihållande egenvård. För att kunna stödja och hjälpa 
andra människor, kan utgångspunkten vara fem olika metoder. Det är att skapa en 
utvecklande miljö, handla eller utföra, stödja fysiskt eller psykiskt, vägleda samt 
att undervisa en annan person. Det gäller som sjuksköterska att hitta en lämplig 
metod för den enskilde individen. Finns det ett behov av omvårdnad, bör 
sjuksköterskan utarbeta en omvårdnadsplan, där det ingår vad som ska göras och 
av vem det ska göras. Omvårdnadssystemet är de handlingar som sjuksköterska, 
patient och/eller närstående utför, som ska leda till att stärka patientens förmåga 
att tillfredställa sitt egenvårdsbehov (Orem 2001). 
 
Vi har valt Orems omvårdnadsteori (2001), då livsstilsförändring vid övervikt bör 
ske genom egenvård. Det är det människan själv gör för att upprätthålla hälsa, 
välbefinnande och liv. Då barn med övervikt inte alltid är kapabla till att bedöma 
sina egenvårdshandlingar själv, behöver de därför stöd och hjälp, framför allt av 
föräldrarna, men även av sjuksköterskan så att en livsstilsförändring sker. 



 5 

SYFTE 
 
Syftet med studien är att beskriva metoder som sjuksköterskan kan använda sig av 
för att stödja överviktiga barn till att ändra livsstil.  

 
METOD 
 
Metoden som valdes var, en litteraturstudie som grundades på artiklar. Genom 
textanalys koncentreras innehållet på människors upplevelser och händelser, för 
att få en djupare förståelse för attityder samt föreställningar inom ett visst område 
(Jarlbro 2004).  
 
Datainsamling och urval 
Första sökningen i studien var att författarna gjorde en generell sökning, för att se 
vilket utbud som fanns av artiklar, angående övervikt hos barn. För att begränsa 
sökandet av artiklar, sattes inklusions- och exklusionskriterier upp. 
Inklusionskiterierna var att artiklarna skulle vara på engelska eller svenska och 
inte äldre än från 2000. Artiklarna skulle handla om metoder för att stödja 
överviktiga barn att ändra livsstil. Andra inklusionskriterier var även att artiklarna 
skulle vara peer reviewed samt godkända till publicering. Exklusionskriterierna 
var, att artiklar som baserades på människor över 18 år togs bort. Sökorden i 
databaserna Cinahl och Pubmed var: children, family, nurse-patient relation, 
nursing, overweight samt support i olika kombinationer. 
 
Författarna gjorde en andra sökning, med nya sökord och de satta inklusions- och 
exklusionskriterierna. Sökorden i databaserna Cinahl och Pubmed var: children, 
overweight, family, support och management i olika kombinationer. Då 
författarna kände att artiklarna inte svarade tydligt mot det uppsatta syftet, 
bestämde de sig för att göra en tredje sökning. Sökningen bestod av nya sökord, 
men med samma inklusions- och exklusionskriterier. Sökorden som användes var: 
obesity, child, children, family, management, parents, motivation, treatment och 
nurse i olika kombinationer (Se tabell 1). Sökningarna gjordes i databaserna 
Cinahl samt PubMed. Författarna hittade 10 artiklar, varav tre valdes bort, då de 
inte tydligt svarade på författarnas syfte.  
 
Tabell 1. Artikelsökning. 

 

Databas  Sökord Antal träffar Urval 
Cinahl Obesity, child och family  438 1 
Cinahl Obesity, child, management och parents 8 1 
Cinahl Obesity, child och management 208 2 
Cinahl Obesity, children, treatment och nurse 13 2 
PubMed Motivation, obesity, children 28 1 
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Författarna gjorde en kvalitetsbedömning av de sju utvalda artiklarna, för att se att 
artiklarna höll en hög vetenskaplig standard. Kvalitetsbedömningen gjordes enligt 
Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) anvisningar (Se bilaga 3). Vid denna 
granskning kontrollerades bland annat credibility, dependability samt bias, det vill 
säga trovärdighet, pålitlighet samt möjligheter till påverkan. Artiklarna bedömdes, 
om de hade hög, medel eller låg kvalitet. Då artikeln uppfyllde ett kriterium fick 
den poäng och var svaret otydligt eller negativt fick den inga poäng. Därefter 
räknades poängen samman och en procentsats räknades ut, av den totala möjliga 
poängsumman, för varje enskild artikel. För att få godkänt på granskningen, var 
artiklarna tvungna att komma upp i över 80 %, då Willman, Stoltz och Bahtsevani 
anser att artiklarna då håller en god kvalité (Willman et al. 2006).  
 
Analys 
Efter bedömningen, gjordes en innehållsanalys av det sju utvalda artiklarna, 
utifrån Graneheims och Lundmans (2004) sammanställning och beskrivning av 
innehållsanalys (Se tabell 2). Författarna började med att först läsa igenom 
artiklarna var för sig flera gånger, så att en tydlig helhetsbild skapades. Det var 
viktigt att inte gå in i texten med förutfattade meningar, då det kunde leda till 
feltolkning av resultatet. Därefter gick författarna igenom artiklarna tillsammans, 
för att se om de hade fått samma helhetsbild. Sedan plockades de meningar eller 
fraser som innehöll relevant information till frågeställningarna ut. Författarna satt 
ihop och strök under de meningar som de tyckte passade syftet. I detta skede togs 
även omgivande text med, för att sammanhanget skulle finnas kvar (Graneheim & 
Lundman 2004).  
 
Författarna gjorde sedan, utifrån Graneheim och Lundmans (2004) 
sammanställning och beskrivning av innehållsanalys, en kondensering av 
meningsenheterna. Detta för att reducera texten, men ändå behålla hela innehållet. 
Därefter gjorde författarna en kodning av meningarna, genom att sätta en 
begreppsmässig rubrik till innehållet i meningsenheten. Detta så att 
sammanhanget blev tydligt. Sedan kontrollerade författarna likheter och skillnader 
mellan de satta rubriceringarna, som sedan kategoriserades (Graneheim & 
Lundman 2004). Analysen ledde fram till tre kategorier, vilka är motivera, 
vägledning och program. 
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Tabell 2. Exempel på analysförförande. 

 
RESULTAT 
 
Resultatet består av tre rubriker. Rubrikerna är: motivera barn och föräldrar, 
vägleda barn och föräldrar samt program för barn och föräldrar samt redovisas i 
samma ordning.  
 
Motivera barn och föräldrar 
Golan, Kaufman och Shahars (2006) studie beskriver om överviktiga barn 
behöver vara med under interventionen, ingripandet, eller om de kan utelämnas 
från interventionen. Barnen som ingick i studien var mellan sex till elva år. I 
studien fanns två grupper, ena gruppen där bara föräldrar var med och den andra 
gruppen där föräldrar och barn var med. Båda grupperna fick omfattande 
utbildning om närings- och samt beteendelära, för att uppnå en hälsosammare 
livsstil. Golan et al. (2006) anser att föräldrarnas beteende spelar en stor roll hos 
överviktiga barn, eftersom barnen protesterar och gör motstånd när de drabbas av 
föräldrarnas krav för att minska övervikten.  
 
 
 

Meningsbärande 
enheter 

Kondensering Kod Kategori 

 
“Most children who 
were identified as 
obese by their 
providers received 
management specific 
to their obesity, 
including education, 
screening, and 
specialist referral” 
(O’Brien et al. 2004, s 
156). 
 
” Other 
recommendations 
included referral to a 
dietitian (22 %), 
screening laboratory 
studies (such as 
cholesterol, lipid 
profile, fasting 
glucose, or thyroid 
function tests) (13 %), 
maintenance of a food 
diary (9 %), 
endocrine referral (5 
%), and preventive 
cardiology referral (3 
%)” (O’Brien et al. 
2004, s 156). 

 
Individuell utbildning 
om övervikt kan leda 
till viktreducering och 
till en hälsosammare 
livsstil. 

 
Sjuksköterskans 
handledning och 
rekommendationer 

 
Vägledning 
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Golans et al. (2006) studie kom fram till, att det är viktigt att sjuksköterskan 
motiverar föräldrarna till att ändra livsstil. Övervikten hos barnen vars föräldrar 
bara var med i interventionen minskades fyra gånger så mycket, än i gruppen där 
föräldrar och barn var med. Studien konstaterade även att de föräldrar vars barn 
inte var med aktivt i interventionen, åt mindre snacks, sötsaker, glass samt kakor 
hemma (Golan et al. 2006).  
 
”Children aged 6-11 years who attended healthy lifestyle intervention sessions 
with their parents lost less weight than those children whose parents were main 
mediators and who did not attend the session” (Golan et al. 2006, s 1013). 
 
Schwartz, Hamre, Dietz, Wasserman, Slora, Myers, Sullivan, Rockett, Thoma, 
Dumitru och Resnicow (2007) genomförde en undersökning, om motiverande 
samtal kan användas som första ingripande, för att ändra livsstilen hos överviktiga 
barn. Barnen med övervikt var i åldern tre till sju år, där deras föräldrar fick 
genomgå motiverande samtal. Under samtalen ställdes öppna frågor om matvanor, 
fysisk aktivitet och tv tittande, där rådgivaren utövade reflektivt lyssnande. 
Resultatet visade att motiverande samtal till föräldrarna, kan i stor grad leda till ett 
annorlunda tankesätt gällande kostvanor, med hjälp av till exempel en 
sjuksköterska (Schwartz et al. 2007). 
 
”Key strategies such as asking open-ended questions, using reflective listening, 
considering the pros and cons of change, decreasing resistance, and assessing the 
patient’s interest and confidence in making change...” (Schwartz et al. 2007, s 
496).  
 
Vägleda barn och föräldrar 
I en studie av O´Brien, Holubkov och Cohen Reis (2004) undersöktes vilken 
vägledning överviktiga barn fick på en vårdcentral av sjuksköterskorna. Det var 
244 stycken barn som deltog i studien och det framkom att de överviktiga barnen 
fick individuell vägledning beroende på deras specifika viktproblem. 
Sjuksköterskornas vägledning innefattade utbildning angående övervikt, där de 
rekommenderade att ändra kostvanorna, öka den fysiska aktiviteten samt att 
begränsa tv-tittandet. Nästan alla barnen blev rekommenderade regelbundna 
återbesök (O´Brien et al. 2004). 
 
O´Brien et al. (2004) kom även fram till, att sjuksköterskorna på vårdcentralen 
rekommenderade barnen att i vissa fall uppsöka en dietist. Några av barnen 
rekommenderades även att kontrollera kolesterol- och glukosvärdena samt att föra 
en matdagbok. Sjuksköterskorna remitterade även några barn till endokrinologen 
samt kardiologen i förebyggande syfte (O’Brien et al. 2004).  
 
“Most children who were identified as obese by their providers received 
management specific to their obesity, including education, screening, and 
specialist referral” (O’Brien et al. 2004, s 156). 
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Barlow, Trowbridge, Klish och Dietz (2002) beskriver i sin studie, vad 
sjuksköterskorna rekommenderade för åtgärder för att vägleda överviktiga barn. 
Det framkom att sjuksköterskorna rekommenderade de flesta barn att ändra 
kostvanor samt att begränsa intaget av onyttig mat, så som chips, hamburgare och 
pizza. Vidare rekommenderade sjuksköterskorna, att minska det stillasittande 
beteendet och därmed öka den fysiska aktiviteten, i form av ostrukturerad fysisk 
aktivitet, exempelvis lekar utomhus. Det framkom att även sjuksköterskorna i 
många fall tog hjälp av olika program för överviktiga barn samt tog hjälp av 
specialister inom området, då de kände att de behövde hjälp med att stödja de 
överviktiga barnen. Barlow et al. (2002) anser vidare att i många fall behöver 
sjuksköterskan hjälp, antingen av ett viktprogram eller från annan specialist 
kompetens. Dietisten är en sådan kompetens som ofta används i vägledningen, 
hos överviktiga barn (Barlow et al. 2002). 
 
“Seventy percent of pediatricians and 64% of PNPs often referred overweight 
children to a RD. In contrast, 25% of providers often used any other program or 
specialist” (Barlow et al. 2002, s 232). 
 
Program för barn och föräldrar 
I en studie av McCormick, Ramirez, Caldwell, Ripley och Wilkey (2008) var 
syftet att utveckla ett effektivt kommunprogram för överviktiga barn. Trettiofem 
barn med övervikt samt deras föräldrar, deltog i programmet som hölls en gång i 
veckan under sex månader. Resultatet visade att ett viktväglednings program som 
innehåller rådgivning, både i grupp eller individuellt, inom beteende- och 
stressvägledning samt undervisning om kost och tillagning av hälsosam mat för 
föräldrarna, hade positiv påverkan för de överviktiga barnen. Förutom rådgivning 
innehöll programmet fysisk aktivitet, såsom basket, dans eller lekar för de 
överviktiga barnen. De barn som reducerade i vikt till nästkommande lektion 
erhöll ett presentkort till en sportaffär och det visade sig vara en stor motivering 
för barnen. Av de överviktiga barnen gick ungefär hälften ner i vikt. De kom även 
fram att det här programmet gav bra resultat, vid viktreducering hos överviktiga 
barn, när familjen var motiverad (McCormick et al. 2008). 
 
“Parents participated in a curriculum that included individual or group sessions 
with a licensed family counsellor for behaviour and stress management and whit a 
registered dietician for education on nutrition and healthy food preparation” 
(McCormick et al. 2008, s 694).  
 
Golley, Margarey, Baur, Steinbeck och Daniels (2007) har genomfört en studie, 
där syftet var att undersöka effektiviteten av föräldrar-färdighetsträning, som en 
metod för livsstilsförändring hos överviktiga barn. Programmet riktade sig till de 
överviktiga barnen och deras föräldrar. Under programmets gång deltog barnen i 
lektioner, som bestod av fysiska övningar, medan föräldrarna fick utbildning. I 
föräldrarnas utbildning ingick färdighetsträning och livsstilsutbildning, som 
fokuserade på kunskap om livsstil. Föräldrarna fick även färdighetsutbildning i 
hälsosam kost för barn, att ta ansvar för kosten, idéer på bra recept att laga, fysisk 
aktivitet samt att förbättra självkänslan hos barnen. Detta program visade sig vara 
effektivt, då BMI- värdet reducerades hos nästan alla barn som deltog. 
Föräldrarna som deltog i programmet var väldigt nöjda och ett flertal av dem 
kunde tänka sig att delta igen om de behövde mer stöd. Föräldrarna uttryckte att 
programmet hade hjälpt dem till att ändra livsstilen för deras familj (Golley et al. 
2007).  
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“The sessions focused on lifestyle knowledge and skills including the following: 
family- focused healthy eating with specific core food serve recommendations..” 
(Golley et al. 2007, s 519). 
 
Gatley, Cooke, Barth, Bewick, Radley och Hills (2005) studie handlade om att 
utvärdera effektiviteten av ett läger, med inriktningen på ett 
viktnedgångsprogram, för överviktiga och barn med sjuklig fetma. Det var 185 
stycken överviktiga barn i åldern nio till arton år gamla som ingick i studien. 
Programmet inkluderade dagligt schema med sex pass på en timme med 
färdighetsträning, fysisk aktivitet, där det var viktigt att barnen kände att de hade 
roligt. Barnen fick även nutritionslära samt gruppbaserad träning, som innehöll 
beteendelära samt vikten av att inte ta åt sig vid mobbning. Gatley et al. (2005) 
kom fram till att barnen på lägret gick ner i vikt, sänkte sitt BMI samt deras 
fettmassa minskade i genomsnitt med 5,6kg. Studien visade även att blodtrycket 
och deras självaktning blev tydligt förbättrat. 
 
”The program included a daily schedule of six 1-hour, skill-based, fun, physical 
activity sessions, moderate dietary restriction and group-based educational 
session” (Gatley et al. 2005, s 73). 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Litteratursökningen resulterade i sju artiklar. Författarna hade svårt att hitta 
trovärdiga och pålitliga artiklar som stämde tydligt överrens med syftet. Därför 
behövde författarna göra tre sökningar, så att de vetenskapliga artiklarna tydligt 
stämde in på syftet, som handlade om metoder som sjuksköterskan kan använda 
sig av för att stödja överviktiga barn till att ändra livsstil. Det hade varit bättre om 
författarna tänkt igenom mer noggrant vilka sökord som skulle ha använts. Detta 
för att begränsa antalet sökningar. Andra sökord än obesity, child, children, 
family, management, parents, motivation, treatment och nurse, hade kanske gett 
fler eller andra artiklar som svarade på syftet eller belyste andra metoder än de 
som de utvalda artiklarna tagit upp. 
 
De satta inklusions- och exkusionskriterier var bra, då urvalet har kunnat 
begränsas och vi har kunnat välja ut de bästa artiklarna som passade syftet. De sju 
artiklarna som analyserades var skrivna på engelska och kan till viss del ha 
påverkat resultatet, då eventuella feltolkningar kan ha uppstått, eftersom det inte 
går att översätta vissa engelska ord till bra svenska. Eftersom studien gjordes på 
metoder som sjuksköterskan kan använda sig av för att stödja överviktiga barn att 
ändra livsstil, har urvalet varit mycket begränsat. Sökning av artiklar skedde i 
databaserna, Cinahl och PubMed. Hade sökningen gjorts i flera databaser, hade vi 
troligtvis funnit fler artiklar som svarade på syftet.  
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Då de artiklar som vi hittat är skrivna från länder med högt antal överviktiga barn, 
så som Amerika, England och Australien, tror vi att resultatet hade blivit 
annorlunda om vi hittat forskningsartiklar från andra länder. Detta på grund av att 
antalet barn med övervikt är mera utbrett i dessa länder samt att sjuksköterskan är 
olika mycket involverad i livsstilsförändringar världen över. I Sverige har 
sjuksköterskan en större roll i arbetet att ändra livsstil, än i till exempel USA. 
Sjuksköterskan arbetsuppgifter har en central roll i att hjälpa överviktiga barn och 
deras familj att ändra livsstil i Sverige. På grund av att sjuksköterskan är olika 
mycket involverad i arbetet mot övervikt, ger inte artiklarna en klar bild om hur 
arbetet mot övervikt för sjuksköterskan fungerar i Sverige. Däremot tror vi att 
metoderna är liknande, men de kanske designas på olika sätt. Kulturskillnader 
mellan olika länder kan också påverka hur metoderna ser ut för att ändra livsstil, 
på grund av ekonomi, religion och de resurser som finns att tillämpa i landet.  
 
Med hjälp av Willman et al. (2006) kvalitetsgranskning har vi fått fram trovärdiga 
artiklar, då vi tittat på viktiga parametrar som väger mer tungt för oss än andra, så 
som pålitlighet, trovärdighet samt möjligheter till påverkan (Se bilaga 3). Då vi 
hela tiden diskuterat och varit noggranna med granskningen, anser vi att artiklarna 
var tillförlitliga, pålitliga och trovärdiga. Willman et al. (2006) 
kvalitetsgranskningsprotokoll tyckte vi var lätt och tydligt att följa. Ett smidigt 
sätt att ta reda på om artiklarna höll god kvalité.  
 
Analysförfarandet gjordes enligt Graneheim och Lundmans (2004) 
sammanställning och beskrivning av innehållsanalys, då vi ansåg att deras 
sammanställning passade bra till studien. Eftersom vi läste igenom artiklarna flera 
gånger, var för sig för att sedan diskutera sin bild av artiklarna, minskades risken 
för missförstånd. Vi tycker att vi var noga med analysförförandet, då vi hela tiden 
diskuterade oss fram och tillbaka för att inte missa något. Analysmetoden var 
smidig att använda i detta syfte, då det var lätt att ta ut de meningar som stämde in 
med syftet. Däremot var det inte helt enkelt att kondensera vissa meningar samt i 
vissa fall var det svårt att välja under vilken rubrik en mening skulle hamna, då 
meningen stämde in under två olika rubriker. Eftersom analysförfarande gjordes 
med sådan noggrannhet, bearbetades och diskuterades av båda författarna, anser 
vi att vår innehållsanalys är trovärdig samt tillförlitlig. 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet visar att föräldrars motivation har en avgörande roll, för att det ska leda 
till en livsstilsförändring för familjen med överviktiga barn. Därför är det viktig 
som sjuksköterska att använda sig av en metod som stärker föräldrarnas 
motivation. Sjuksköterskan kan motivera föräldrarna genom att ställa öppna 
frågor om levnadsvanor, exempelvis om kost och fysisk aktivitet. Sjuksköterskan 
kan även använda sig av reflektivt lyssnande, som medför att klimatet blir mer 
öppet och föräldrarna känner sig inte påtvingade en livsstilsförändring. Orem 
(2001) belyser att sjuksköterskan ska skapa en utvecklande miljö, stödja, 
undervisa samt att vägleda den enskilde individen samt familjen, så att de kan 
utföra en ihållande samt effektiv egenvård. 
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Resultatet visar även att det är viktigt att som sjuksköterska få föräldrarna 
delaktiga i en ändring av livsstilen, för att kunna stödja överviktiga barn till en 
livsstilsförändring. Detta genom att sjuksköterskan vägleder föräldrarna så att 
föräldrarna själva tillsammans med barnen, kan utföra en livsstilsförändring. 
Sjuksköterskan kan ge föräldrarna och barnen vägledning om fysisk aktivitet, kost 
samt utbildning om övervikt. Orem (2001) beskriver att hos barn är inte 
egenvårdsåtgärderna tillräckligt utvecklade och därför får familjen hjälpa till att 
utföra de nödvändiga egenvårdsåtgärderna. Det är även viktigt att som 
sjuksköterska kunna identifiera övervikt hos barn i tidig ålder samt de barn som 
löper stor risk att utveckla övervikt, för att kunna vägleda familjen i ett tidigt 
skede till en livsstilsförändring. SBU (2002) tar upp att ett ökat BMI hos 
sjuåringar ofta leder till övervikt i vuxen ålder. Barn med övervikt efter tio års 
ålder, visar att risken är stor att övervikten blir bestående i vuxen ålder (SBU 
2002). Haus et al. (2009) menar att det är svårt som sjuksköterska att ta upp 
överviktsproblemet hos barnet med familjen, då det är ett känsligt ämne och det 
kan kännas av föräldrarna att sjuksköterskan kritiserar deras föräldraskap. 
 
Resultatet visar vidare att en annan metod som sjuksköterskan ibland behöver 
tillämpa är att ta hjälp av andra specialistkompetenser, som till exempel en dietist.  
Dietisten besitter mer kunskap om kost än sjuksköterskan och dietisten kan därför 
användas för att informera samt utbilda föräldrar och barn om kost. Dietisten kan 
också utforma individuella kostprogram, som familjen kan använda sig av. Orem 
(2001) menar att sjuksköterskans ansvarsområde är att upprätta en 
omvårdnadsplan efter individens behov. Sjuksköterskan bestämmer vad som ska 
göras och av vem det ska göras, för att stärka individens förmåga att utföra 
egenvård (Orem 2001). 
 
En annan metod som beskrivs i resultatet är att sjuksköterskan ibland behöver 
tillämpa olika program för överviktiga barn och deras föräldrar. I programmen 
deltog föräldrarna i kurser som utbildade dem i nutritionslära och där fick de även 
lära sig laga hälsosam mat. Vidare utbildades föräldrarna i livsstil och fick 
vägledning inom beteende samt stresshantering. Barnen i programmen deltog i 
fysiska aktiviteter genom lek och dans. Det viktiga var att barnen hade roligt 
medan de utövade olika fysiska aktiviteter. De program som beskrivs i resultatet, 
visar ha god framgång för livsstilsförändring hos överviktiga barn. Problemet är 
dock att det inte finns så många program utformade i världen till överviktiga barn. 
Detta gäller även i Sverige, då en växande övervikt hos barn är ett relativt nytt 
hälsoproblem. Livsmedelsverket (2007) tar upp att en handlingsplan för goda 
kostvanor samt en mer ökad fysisk aktivitet skulle utformas. Danielsson (2009) 
menar att det inte finns många metoder mot övervikt hos barn att tillämpa, som 
påvisar att resultatet av metoderna är kvar i några år framöver. Metoderna mot 
övervikt påvisar endast effektivt resultat på kort sikt (Danielsson 2009).  
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SLUTSATS 
 
Det viktigaste som sjuksköterska är att kunna motivera samt vägleda föräldrarna 
och de överviktiga barnen till att ändra livsstil. Föräldrarna har stort inflytande på 
barnens livsstil och därför behöver de vara delaktiga i livsstilsförändringen. Som 
sjuksköterska är det viktigt att kunna upptäcka början till övervikt hos barn i en 
tidig ålder, då det blir mycket lättare att komma åt viktproblemet. Sjuksköterskan 
måste beroende på barnens ålder hjälpa dem och deras familjer på olika sätt, att 
ändra sina matvanor och öka den fysiska aktiviteten, för annars kommer 
problemet med övervikt hos barn bara att öka. Det kommer att bli intressant att se 
hur utvecklingen av metoder mot övervikt som sjuksköterskan kan tillämpa, 
utvecklas under de närmsta åren.  
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Bilaga 1: BMI-tabell för flickor i åldern 5-19 år. Ur SBU (2002), s 58 
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Bilaga 2: BMI-tabell för pojkar i åldern 5-19 år. Ur SBU (2002), s 59 
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Bilaga 3. Kvalitetsbedömning. Ur Willman, Stoltz samt Bahtsevani (2006), s156-157 
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