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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Övervikt är ett allvarligt och växande hälsoproblem vilket är förenat med 

allvarliga komplikationer och sjukdomstillstånd. Skolsköterskan har en betydande roll 

eftersom hon möter eleverna dagligen. Genom kunskap och samarbete med andra 

professioner kan skolsköterskan utföra viktiga åtgärder mot övervikt hos barn och ungdomar. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva skolsköterskans arbete med övervikt hos barn och 

ungdomar. Metod: Elva studier analyserades och syntetiserades med tematisk analys enligt 

Polit och Beck (2008). Resultat: I resultatet redovisas olika interventioner som 

skolsköterskan använder sig av i arbetet mot övervikt hos barn och ungdomar. Resultatet 

visar även att föräldrasamverkan och kommunikation med andra professioner är en viktig del 

i skolsköterskans arbete. Ett hinder som redovisas är tidsbrist och det försvårar det 

förebyggande arbetet mot övervikt. Slutsats: För att skolsköterskan ska kunna arbeta med 

övervikt hos barn och ungdomar på ett tillfredställande sätt, behöver mer tid avsättas till 

förebyggande arbete, mer kunskap och bättre samverkan med andra professioner och 

föräldrar.  
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ABSTRACT 

Background: Obesity is a serious and growing health problem which is associated with 

serious complications and illnesses. The school nurse has an important role in her daily 

meetings with students. Through knowledge and collaboration with other professions the 

school nurse can perform important measures against obesity in children and adolescents. 

Objective: The aim of this study was to describe the school nurse's work with overweight 

children and adolescents. Method: Eleven studies were analyzed and synthesized with 

thematic analysis according Polit and Beck (2008). Results: The results presented various 

interventions that the school nurse uses in the fight against obesity in children and 

adolescents. The results also show that parental interaction and communication with other 

professions is an important part in the school nurse's work. One obstacle presented is lack of 

time and it hampers the prevention of obesity. Conclusion: For the school nurse to work with 

overweight children and adolescents in a satisfactory manner, more time should be dedicated 

to preventive work, more knowledge and better interaction with other professionals and 

parents. 

Keywords: obesity, prevention, children, school nurse 
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Introduktion 
Övervikt är ett av de mest växande hälsoproblemen i västvärlden, vilket är förenat med flera 

olika komplikationer och sjukdomstillstånd. Övervikt klassificeras som ett kroniskt tillstånd 

och det riskerar att bli en epidemi (Fåhreus, Wendt, Nilsson, Isaksson, Alm & Andersson-

Gäre, 2012). Enligt Matthiessen et al. (2008) är ökningen av övervikt bland barn och 

ungdomar allvarligt då det ökar risken för allvarliga sjukdomar och för tidig död. 

Förebyggande arbete när det gäller övervikt hos barn och ungdomar, är en av de viktigaste 

samtidsfrågorna i hälsa och utbildning och det är särskilt relevant då det gäller 

skolhälsovården. Det är viktigt att ta del av forskning och utbildning av olika 

preventionsprogram då det gäller arbetet med övervikt hos barn och ungdomar (O´Dea & 

Wilson, 2006). I skolan är det skolsköterskan som har det största ansvaret att identifiera, 

förebygga och behandla övervikt hos barn och ungdomar (Geller, Druker, Osganian, 

Gapinski, LaPelle & Pbert, 2012). Eftersom hon dagligen möter eleverna under skoltiden är 

hon en viktig nyckelperson då det gäller att identifiera och förebygga övervikt. Mot ovan är 

det därför viktigt att undersöka hur skolsköterskan arbetar med barn och ungdomar med 

övervikt.  

Skolsköterskans roll 
Skolsköterskan har en viktig roll när det gäller arbetet med barn och ungdomar med 

överviktsproblematik. Genom att skaffa sig kunskap och ett samarbete med andra 

yrkeskategorier som till exempel dietister kan hon/han på ett optimalt sätt förebygga övervikt 

hos barn och ungdomar (Melin & Arvidsson-Lenner, 2009). Lightfoot och Bines (2000) 

skriver att skolsköterskans arbete är indelat i fyra områden: säkerställa hälsa och 

välbefinnande; arbeta förebyggande; ge eleverna trygghet och stödja familjen. För att 

skolsköterskan ska kunna göra ett optimalt förebyggande arbete krävs utbildning, strategiskt 

arbete och mer forskning (ibid.). Mer utbildning i näringskunskap medför att kompetensen 

ökar och hon kan därmed mer effektivt förebygga övervikt hos eleverna och även stödja 

familjemedlemmar på ett optimalt sätt. Även Clausson och Morberg (2012) skriver att 

skolsköterskan ska samverka med andra aktörer inom elevhälsan: läkare, psykolog, kurator, 

rektor och lärare. Skolsköterskan samarbetar även med barnhälsovården och 

socialförvaltningen. 
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Screening är en annan viktig del i arbetet. Vikt, längd och Body Mass Index (BMI) ska följas 

systematiskt enligt forskningsbaserade nationella rekommendationer. Skolsköterskor har 

möjlighet att screena eleverna och därmed få tillförlitlig data. Övervikt kan även förebyggas 

genom att påverka skolmaten, skolmiljön, bidra till ökad fysisk aktivitet i skolan och att 

använda sig av ett viktkontrollprogram. Det är viktigt att samarbetet mellan skolsköterskan 

och familjen fungerar. Arbetet underlättas om det skapas en förtroendeingivande relation. 

Föräldrar har ofta begränsad vetskap om skolsköterskans arbete och vad som erbjuds. Barn 

tar omedvetet efter föräldrarnas levnadsvanor. Samarbetet med föräldrarna är därför en viktig 

del i arbetet; möten med familjen där de får råd om hälsosam mat och fysisk aktivitet och 

tillsammans sätter upp mål är av relevans. För att skolsköterskan ska kunna arbeta effektivt 

krävs även ett bra stöd från skolledningen (Mäenpää & Åstedt-Kurki, 2008; Kubik & Lee, 

2014).  

 

Clausson och Morberg (2012) skriver att hälsosamtalet är stödjande och hälsofrämjande och 

utgångspunkten är elevernas egna frågor. Under hälsobesöket tas frågor upp om mat, sömn, 

fysisk aktivitet och trivsel och eleverna får reflektera över sina levnadsvanor och sin hälsa. 

Både planerade och spontana hälsobesök är viktiga i det hälsofrämjande arbetet. Samtalen 

kan medföra att eleverna får förtroende för skolsköterskan och det är positivt om eleven 

behöver stöd i framtiden. I en studie skriver även Borup och Holstein (2010) att hälsosamtalet 

är ett bra tillfälle för eleverna att prata om matvanor, vikt och andra faktorer som orsakat en 

viktökning. Studien visade att ungefär hälften av eleverna följde råden som de fått och att 

hälsosamtalen är positiva då det gäller förebyggande av övervikt. Motiverande samtal är 

något som kan användas för att kunna motivera elever till ökad fysisk aktivitet.  

 

Vid motiverande samtal ska fokus ligga på elevens livsstil och elevens egen syn på sig själv 

(Holm & Ivarsson, 2013). Skolan har möjlighet att erbjuda eleverna tillgång till fysisk 

aktivitet och mer hälsosam kost. Skolsköterskan kan också motivera barn och deras föräldrar 

att förändra sina kost- och motionsvanor. Med mer kunskap om barn med övervikt och ett 

samarbete med andra yrkeskategorier kan skolsköterskan förebygga övervikt och därmed kan 

sjukdomar som är relaterade till övervikten förebyggas och kanske undvikas (Otto, Wang, 

Tijerina, Reyna, Farooqi & Shelton, 2010).  
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Skolhälsovårdens roll 
Enligt skolinspektionen (2012) har hälsokontrollerna ersatts med hälsobesök för att elevhälsa 

handlar inte om kontroller, utan om hälsofrämjande åtgärder. Varje elev ska erbjudas tre 

hälsobesök under grundskolan och de ska innefatta hälsokontroller. Det första besöket sker 

när barnet börjar i förskoleklass. I praktiken handlar elevhälsa om både 

sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser och att se till både individen och miljön. 

Det har skett en förändring inom skolhälsovården. Det läggs mindre resurser på sekundär 

prevention och mer insatser på förebyggande och hälsofrämjande insatser och att jobba mer 

med miljörelaterade hälsofrågor i skolan. I skollagen (2010:800) står det att elevhälsan ska 

innefatta psykologiska, psykosociala, medicinska och specialpedagogiska insatser. 

Skolhälsovården ska först och främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Eleverna ska ha 

tillgång till både skolsköterska och läkare (Skolverket, 2013).  

 

Socialstyrelsen (2014) skriver att förebyggande arbete inom skolhälsovården innebär att 

förhindra eller påverka förloppet av psykiska, fysiska och sociala problem, de ska bidra med 

åtgärder som hindrar uppkomsten av ohälsa. Målet med förebyggande arbete är att minska 

riskfaktorernas inflytande och stärka skyddsfaktorer och därmed minska risken för ohälsa hos 

eleverna. Skolhälsovården ska identifiera, stärka och ta hänsyn till varje elevs individuella 

kapacitet och behov. Mötet ska bestå av delaktighet och jämlikhet. Eleverna ska erbjudas 

hälsokontroller och kunna få enklare sjukvård av både skolsköterska och läkare. Elevhälsan 

kan bidra med att främja goda matvanor och fysisk aktivitet på skolan. Det är lättare för 

eleven att följa individuella råd som de får på hälsosamtalen om skolan bidrar med fysisk 

aktivitet och sund och nyttig mat. Elevhälsan kan bidra med att se till att utemiljön på 

skolgården främjar fysisk aktivitet för eleverna. 

 

Definition av övervikt 
Världshälsoorganisationen (WHO, 2012) definierar övervikt som överdriven eller onormal 

fettansamling som kan medföra risk för ohälsa. Enligt SBU (2002) används BMI vid 

definition av fetma i forskningssammanhang. Det klassas som fetma om BMI är 30 eller 

högre. BMI baseras på förhållandet mellan längd och vikt och innebär att kroppsvikten 

divideras med längden i meter i kvadrat (Strandell, 2006). Män har genomgående högre BMI 

än kvinnor och det ökar både bland kvinnor och män i västvärlden. Hos barn används ISO 
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BMI eftersom barns uppbyggnad inte är likadan som vuxnas, kurvan beräknar medelvikten 

vid olika åldrar (SBU, 2002). ISO BMI beräknas på samma sätt som hos vuxna. Däremot 

skiljer sig viktklassificeringen markant och gränserna för övervikt och fetma skiljer sig i 

åldrarna 2-18 år (ISO-BMI, 2015).  

 

Orsaker till övervikt 
Enligt Alberga et al. (2012) förändras kroppens sammansättning, insulinkänslighet och 

fysiska kondition under ungdomsåren. Perioden kännetecknas även av beteendeförändringar 

då det gäller fysisk aktivitet, psykisk hälsa och matvanor. Därför är det viktigt att 

uppmärksamma fysiska och beteendeförändringar för att förebygga uppkomst av övervikt hos 

barn och ungdomar. Gunnarsson, Mériaux, Berg och Hellström (2010) har gjort en studie på 

barn mellan tio till tolv år som lider av övervikt, där det framkom att många av barnen ofta 

satt hemma framför tvn eller tv-spelet i flera timmar varje dag och åt fet och ohälsosam mat. 

King et al. (2006) skriver att bristande fysisk aktivitet är en stor orsak till övervikt bland barn 

och ungdomar. Även Safron, Cislak, Gsapar och Luszczynska (2011) skriver att övervikt kan 

bero på minskad fysisk aktivitet och ohälsosam fet kost. SBU (2002) skriver att övervikt kan 

bero på socioekonomiska förhållanden, genetik, miljöfaktorer, minskad fysisk aktivitet och 

ohälsosamma matvanor. Lägre social status ger lättare övervikt på grund av andra kostvanor 

och lägre fysisk aktivitet. Barn på landsbygden har större risk att utveckla övervikt än barn 

och ungdomar som bor i städerna (Groholt, Stigum & Nordhagen, 2008). I dagens samhälle 

äter barn och ungdomar mer snabbmat och både kraven och möjligheterna att utöva fysisk 

aktivitet är mindre och det bidrar till ökad övervikt (Haroshena, Hyder & Polston, 2003).  

 

Risker med övervikt 
Barn som lider av övervikt är mer missnöjda med sin kropp och utvecklar lättare 

depressioner, ångest och har lägre självkänsla än andra barn (Goldfield, Moore, Henderson, 

Buchholz, Obeid & Flament, 2010). En allvarlig risk med den ökande prevalensen av 

övervikt är att utveckla kardiovaskulära sjukdomar, speciellt högt blodtryck (King et al, 

2006). Kahan och McKenzie (2015) menar att barn och ungdomar med övervikt riskerar att 

få allvarliga sjukdomar som stroke, cancer, diabetes typ 2, metaboliska störningar och 

hypertoni. Diabetes typ 2 är den allvarligaste risken med överviktsepidemin. I USA har 
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studier visat att 12 till 44 % av ungdomarna har metaboliska syndrom (King et al., 2012). 

Överviktiga barn drabbas oftare av astma, huvudvärk och ledvärk (SBU, 2002).  

 

Syfte 
Syftet med den denna studie var att beskriva skolsköterskans arbete med övervikt bland barn 

och ungdomar.  

 

Metod 
Arbetet har utförts i form av en integrativ litteraturstudie. Kvalitativa och kvantitativa artiklar 

har granskats, bearbetats och sammanställts genom en integrativ design. En sådan kan 

användas när kvalitativ och kvantitativ forskning inom samma område ska bekräfta, stärka 

eller motbevisa varandra. En integrativ litteraturstudie grupperar inte studierna efter metod 

utan efter svaren på det gemensamma syftet (Polit & Beck, 2008). 

 

Litteratursökning 
Sökning gjordes 2015-09-29 i databaserna Cinahl, Pubmed, Ebsco och i Medline gjordes 

sökningen 2015-09-30 (bilaga1). Enligt Polit och Beck (2008) är databaserna Pubmed och 

Cinahl de mest användbara databaserna när det gäller omvårdnadsforskning. Sökorden som 

användes var MeSH termerna obesity, prevention, children och sökordet school-nurse som 

inte fanns som MeSH. Valet av sökorden baserades på att de var relevanta till studiens syfte. I 

litteraturssökningen användes den booleska sökoperatören ”AND” för att få en mer 

begränsad sökning eftersom när sökning gjordes utan booleska sökoperatörer blev 

sökträffarna väldigt stora. I Cinahl användes peer review som begränsning, i Pubmed fulltext 

och inte äldre studier än 10 år, i Ebsco fulltext och peer review och i Medline begränsades 

sökningen med fulltext, peer review och studier skrivna på engelska. Sökningen i de olika 

databaserna resulterade i många träffar och ett flertal studier valdes bort för att de inte stämde 

överens med syftet. Exkluderade studier var de som inte var på engelska. Eftersom 

forskningen inom området hur skolsköterskan arbetar med barn och ungdomar med övervikt 

är stor och litteraturstudien skulle baseras på aktuell forskning exkluderades studier som var 

äldre än 10 år. För att vara aktuella skulle studierna inkludera barn mellan 7-18 år då studien 
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inriktar sig på barn och ungdomar som går i skolan. Fem av studierna i resultatet var 

återkommande i de olika databaserna. 

 

Urval och kvalitetsgranskning 
Sjutton studier lästes i sin helhet. Därefter sorterades sex bort då skolsköterskan inte var med 

i urvalet av studiernas deltagare. De resterande elva studiernas kvalitet granskades sedan 

enligt Willman et al. (2006) granskningsprotokoll för kvantitativa studier (bilaga 2) och 

kvalitativa studier (bilaga 3). Resultatet poängsattes med ett poäng för positivt svar och 0 

poäng för negativt svar. Bedömningen ger en poängsumma som sedan räknas om i % av den 

största möjliga poängsumman. Därefter kan forskaren bedöma kvalitén på studien. Genom att 

använda % istället för tal ges det möjlighet att jämföra olika studier. Enligt 

granskningsprotokollen kan kvalitén delas upp i grad I: 80-100%, grad II: 70-79% och grad 

III: 60-69% (Willman et al., 2006). Efter kritisk granskning inkluderades 11 studier i denna 

översikt (bilaga 4). Studierna var publicerade mellan 2008-2015. Åtta studier var från USA, 

en från respektive Sverige, England och Danmark. 

Ett flödesschema över genomfört urval och kvalitetsgranskning presenteras i Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över genomfört urval och kvalitetsgranskning 
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Etiska överväganden 
Ett etiskt resonemang är viktigt vid genomförandet av en systematisk litteraturstudie. 

Studierna granskades för att kontrollera så att studierna var godkända av en etisk kommitté 

eller hade ett etiskt resonemang. Enligt Polit och Beck (2008) ska en studie först godkännas 

av en etisk kommitté innan den kan påbörjas. Resultatet har presenterats enligt syftet på ett 

objektivt sätt, någon egen tolkning av resultatet har ej genomförts och arbetets genomförande 

har följt de etiska grundprinciperna (ibid).  

 

Dataanalys 
De inkluderade studiernas resultat analyserades inspirerad av Polit och Beck (2008) 

beskrivning av Benners (1994) tematiska analys. Målet var att beskriva skolsköterskans 

arbete med övervikt bland barn och ungdomar. Studiernas resultat översattes från engelska 

till svenska och skrevs in i en artikelmatris. Studierna kodades med nummer för att kunna 

spåras till ursprungskällan. Materialet sorterades utifrån skillnader och likheter och under 

analysen identifierades olika interventioner som skolsköterskan använde sig av i sitt arbete 

med barn och ungdomar med övervikt. Innehållet i interventionerna sorterades och 

analyserades att reflektera fyra teman. Dessa var: interventioner, föräldrastöd, samverkan och 

kommunikation mellan olika professioner och tidsbrist (bilaga 5). För varje tema gjordes en 

syntes för att kunna göra en värdering av studiernas gemensamma innehåll (Polit & Beck, 

2008). Enligt Polit och Beck (2008) ska den tematiska analysen innehålla materiella-, 

teoretiska-, historiska- och forskar teman. Materiella teman visar: vilken typ av kunskap det 

är och hur starka de vetenskapliga bevisen är; vilka styrkor och svagheter som finns i studien. 

Teoretiska teman innebär: att studien ska bygga på ett syfte och frågeställning; om studien är 

generaliserbar. Historiska teman och forskar teman; vem som gjort studien och hur de utfört 

studien. Data skrivs sedan in i en artikelmatris. 

 

Resultat 
Denna litteraturstudie syftade till att beskriva hur skolsköterskan arbetade med övervikt bland 

barn och ungdomar. Resultatet tolkade att representera fyra teman: interventioner, tidsbrist, 

samverkan och kommunikation mellan olika professioner och föräldrastöd, som beskrev 

skolsköterskans arbete med övervikt bland barn och ungdomar. 
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Interventioner 
Temat intervention reflekterade hur skolsköterskan kunde arbeta med olika typer av 

interventioner som var riktade mot livsstilsförändringar. Resultatet visade att de vanligaste 

interventionerna som skolsköterskorna arbetade med var BMI, mätning av vikt och längd, 

interventioner för bättre kosthållning, interventioner för ökad fysisk aktivitet och motiverande 

samtal. 

 

BMI var ett bra underlag för att införa viktminskningsprogram i skolan Det gav en möjlighet 

att på ett enklare sätt kunna hjälpa skolbarn med övervikt och fetma. Den kliniska bilden 

användes av 70 % av skolsköterskorna och 65 % använde sig av vikt och längdkurvan (Nauta 

& Wesley, 2009). Leslie, Morrison-Sandberg, Kubik och Johnson (2011) skrev att 

skolsköterskorna använde sig av vikt- och längdkontroll inom skolhälsovården. Enligt Kubik, 

Davey och Story (2007) använde flera av skolsköterskorna inte BMI-screening i sitt 

förebyggande arbete mot övervikt. Det fanns en rädsla att få fel BMI-värde (Stalter, Chaudry 

& Polivka, 2010). Skolsköterskor som jobbade på skolor med mandat (85%) använde BMI 

som metod oftare än de som jobbade på skolor med lågt mandat (27.9%). Mätning av vikt 

och längd användes av 73 % och 51 % använde sig även av BMI (Hendershot, Telljohann, 

Price, Dake & Mosca, 2008).  

 

”The finding that school nurses identified BMI is a measure of school health provides a 

unique opportunity for creating population-focused school-based prevention intervention 

programs” (Stalter et al., 2010). 

 

Skolsköterskorna använde också interventionen utbildning. De ville motverka dåliga 

matvanor och arbetade för att skolmaten skulle bli mer hälsosam och att utbudet av 

ohälsosam mat och godis skulle elimineras från skolans cafeteria och godisautomater (Stalter 

et al., 2010; Nauta & Wesley, 2009; Steele, Jensen, Pankey, Davis & Aylward, 2011). Ett 

flertal av skolsköterskorna använde sig av utbildning i näringslära i det förebyggande arbetet. 

De ansåg att samtalen med barn och föräldrar om ändrade kostvanor måste ske diskret och 

med försiktighet och att informationen skulle vara tydlig. Både barn och föräldrar behövde 

känna delaktighet och bli motiverade till att göra en beteendeförändring (Turner, Owen & 

Watson, 2015; Leslie et al., 2011). I hälsosamtalen tog skolsköterskan upp om olika typer av 



 

9 
 

kost, hur de skulle fördela maten på tallriken och undervisade om vad som är bra eller mindre 

bra att äta och dricka. De rekommenderade tre mål mat om dagen och att äta frukt varje dag 

(Magnusson, Kjellgren & Winqvist, 2012). I en studie rekommenderade 34% av 

skolsköterskorna åtgärder för viktminskning till alla barn som var överviktiga, 25% 

rekommenderade åtgärder enbart till barn med övervikt som hade problem med hälsan (Nauta 

& Wesley, 2009).  

Mer än hälften av skolsköterskorna ville införa viktminskningsprogram i skolorna. Flera av 

skolsköterskorna tyckte att det behövdes bättre skolprogram och PM som de kan följa vid 

förebyggandet av övervikt när det gällde arbetet med överviktiga barn (Hendershot et al., 

2008; Kubik et al., 2007; Turner et al., 2015). Ett flertal skolsköterskor kände att de behövde 

mer utbildning och kunskap om olika interventioner för övervikt hos barn och ungdomar 

(Quelly, 2014; Steele et al., 2011; Turner et al., 2015). COP innebar att individen lärde sig att 

hantera situationen med hjälp av olika interventioner och därmed kunde förändra sitt 

beteende. En tredjedel av skolsköterskorna rapporterade att de inte använde sig av COP 

utbildning som intervention för att arbeta med barn och ungdomar med övervikt (Susan & 

Quelly, 2015). 

 

Skriftlig information gavs om fysisk aktivitet till lärare, föräldrar och andra professioner på 

skolan men de gav nästan aldrig muntlig information om fysisk aktivitet till föräldrar som har 

barn med övervikt (Quelly, 2014). Skolsköterskorna ansåg att skolan skulle motivera till mer 

ökad fysisk aktivitet och ett flertal använde sig av samtal om ökad fysisk aktivitet i sitt arbete 

(Stalter et al., 2010; Leslie et al., 2011). 

 

”We put things out in newsletters, little blurbs on how important breakfast is, how important 

exercise is, one of our newsletters I put out a whole deal on kind of hitting that obesity thing. 

So little things we are doing” (Leslie et al., 2011). 

 

Motiverande samtal (MI) användes när de intervjuade barnen. Det genomfördes med en 

teknik med öppna och slutna frågor och de lyssnade och reflekterade. De använde sig av 

BMI-kurvan i det motiverande samtalet för att lättare kunna förklara hur pass allvarlig 
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övervikten var. De upplevde att MI fick familjer med överviktiga barn att förstå att ansvaret 

låg på familjen och inte på skolsköterskorna. Involverades föräldrarna i MI underlättade det 

främjandet av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Skolsköterskorna menade att det är 

familjerna själva som måste ändra sina levnadsvanor, det var ingen annan som kunde göra det 

åt dem. De tyckte att de kunde utreda ett barn och konstatera att ett barn var överviktigt med 

stöd av MI. Metoden var användbar när skolsköterskan skulle kommunicera och motivera 

överviktiga barn och deras föräldrar att själva kunna göra en beteendeförändring (Bonde, 

Bentsen & Lykke-Hindhede, 2014).  

 

”It works better when people articulate their own concerns-instead of me pointing the finger 

at them” (Bonde et al., 2014). 

 

Tidsbrist 
Temat tidsbrist reflekterade om hur det påverkade arbetet med övervikt bland barn och 

ungdomar. De flesta av skolsköterskorna använde sig av förebyggande arbete i sitt jobb inom 

skolhälsovården, men ett flertal av skolsköterskorna upplevde att de hade för lite tid avsatt till 

interventioner och förebyggande arbete (Kubik et al., 2007; Quelly, 2014). Magnusson et al. 

(2012) skrev i sin studie att skolsköterskornas roll var viktig när det gäller det förebyggande 

arbetet. Många skolsköterskor upplevde att de inte hann med interventioner och 

förebyggande arbete och att mycket tid gick åt till att ta hand om kroniskt sjuka barn. Många 

upplevde det förebyggande arbetet bristfälligt och begränsat (Leslie et al., 2011; Quelly, 

2014). De ansåg att det tog för lång tid att göra individuella planer och mängden barn, låg 

bemanning och tidsbrist försvårade det förebyggande arbetet (Steele et al., 2011; Turner et 

al., 2015).  

 

”We spend most of our time managing our students with diabetes.… significant mental health 

issues, so what we really are not able to do the prevention and the early intervention that we 

know would have strong impact” (Leslie et al., 2011).  
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Samverkan och kommunikation mellan olika professioner 
Temat samverkan och kommunikation mellan olika professioner reflekterade om hur 

skolsköterskor upplevde samarbetet och kommunikationen med andra professioner. 

Magnusson et al. (2012) skrev i sin studie att skolsköterskorna upplevde att samarbetet med 

andra professioner var viktigt i arbetet med barn med övervikt. Skolsköterskorna ansåg att 

samarbetet med andra på skolan fungerade dåligt och att skolan utförde för lite åtgärder mot 

övervikt hos barn och ungdomar (Nauta & Wesley, 2009). Flera av informanterna upplevde 

att skolans ekonomi hindrade dem från att göra ett bra förebyggande arbete (Leslie et al., 

2011).  

 

De ansåg att de hade dåligt stöd från skolledningen, de hade svårt att samarbeta med lärarna 

och upplevde att samhället hade dåligt engagemang när det gäller att förhindra övervikt hos 

barn och ungdomar (Quelly, 2014; Stalter et al., 2010).  

Turner et al. (2015) skrev i sitt resultat att skolsköterskorna behövde ha ett bättre samarbete 

med andra professioner. Jämfört med Leslie et al. (2011) som erfor att skolsköterskorna hade 

ett bra samarbete med andra professioner som psykologer, sjuksköterskor, kliniker, sjukhus 

och folkhälsoinstitutet då det gäller det preventiva arbetet.  

 

”We work quite closely with the public health officials…We also really try to reach out to our 

clinic. And then there is a lot of collaboration with the students that have more significant 

health concerns” (Leslie et al., 2011). 

 

Föräldrastöd 
Temat föräldrastöd reflekterade vikten av att involvera föräldrar i arbetet med övervikt hos 

barn och ungdomar och vilka hinder som kunde uppstå. Bonde et al. (2014) skriver i sin 

studie att skolsköterskorna ansåg att föräldrarnas stöd var viktigt vid livsstilsförändringar hos 

barn och ungdomar. Många barn upplevde att de var överviktiga men ville inte prata om det. 

Informanterna upplevde det svårt när de identifierat ett barn med övervikt om inte föräldrarna 

höll med om det. Fler än hälften kontaktade aldrig eller väldigt sällan föräldrarna när de var 

oroliga över barnets övervikt (Kubik et al., 2007). Skolsköterskorna erfor att det var viktigt 
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att de inte var nedlåtande i samtalet med barnen och deras föräldrar (Magnusson et al., 2012). 

De kände att de hade svårt att föra en diskussion med föräldrarna (Quelly, 2014). De kände 

oro att föräldrarna och barnen skulle bli arga om skolsköterskan tog upp att barnet hade för 

högt BMI. De upplevde inte att barnen och föräldrarna var mottagliga för information om för 

högt BMI (Stalter et al., 2010).  

 

Brist på motivation hos föräldrar och barn var ett hinder i det förebyggande arbetet. Det 

förekom ofta att föräldrarna inte dök upp på planerade möten och skolsköterskorna kände att 

de kunde använt den tiden till något annat (Steele et al., 2011; Turner et al., 2015). Merparten 

ansåg att samtal och utbildning med föräldrar och barn skulle ske på kvällstid och då kunna 

erbjuda dem ett hälsosamt mål mat (Leslie et al., 2011). Informanterna var överens om att 

informera föräldrarna om barnets BMI var viktigt och kunde hjälpa barnet att hålla en 

hälsosam vikt. Ett hinder i det förebyggande arbetet var att föräldrarna inte såg sitt barn som 

överviktigt, så länge barnet var friskt och åt bra så såg de inte barnets vikt som något problem 

(Hendershot et al., 2008).  

 

”When you talk about obesity with students and their parents… they have to feel respected 

and not shamed …you don’t want to alienate them…you have to build rapport they have to 

understand…that you want to support them” (Leslie et al., 2011). 

 

Diskussion 
Diskussionen delas upp och diskuteras i två avsnitt; metod och resultat. 

 

Metoddiskussion 
En integrativ litteraturstudie enligt Polit och Beck (2008) ansågs lämplig då syftet var att 

beskriva skolsköterskans arbete med övervikt hos barn och ungdomar. Styrkan med studien 

var att resultatet baserades på aktuell forskning inom området och inte enbart ett enskilt 

resultat och att en integrativ litteraturstudie kunde inkludera både kvalitativ och kvantitativ 

forskning och därmed fick en djupare förståelse för det studerade fenomenet. Svagheten med 
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studien kunde vara svårigheten att förhålla sig kritisk och riskera att acceptera 

forskningsresultatet (Polit & Beck, 2008). Innan studien påbörjades studerades vad en 

integrativ studie och tematisk innehållanalys innebar, med hjälp av Polit och Beck (2008) 

beskrivning.  

 

Litteratursökningen genomfördes i Pubmed, Cinahl, Ebsco och Medline eftersom de inriktade 

sig på omvårdnadsforskning. Enligt Polit och Beck (2008) är Pubmed och Cinahl de mest 

användbara databaserna när det gäller omvårdnadsforskning. Sökord som användes var 

school-nurse, prevention, obesity och children. En bredare sökning med fler sökord som 

school-health programs, school-health practioners och i andra kombinationer kunde gett fler 

studier och därmed kunnat påverka resultatet. En begränsning i litteratursökningen var studier 

enbart skrivna på engelska vilket kan ha medfört att relevanta studier på andra språk kan ha 

missats och därmed påverkat resultatet. Sex studier exkluderades eftersom skolsköterskan 

inte var med i urvalet av deltagare. Fyra länder representerades i litteraturstudien; USA, 

Sverige, Danmark och England. Majoriteten av studierna var från USA. Det berodde 

säkerligen på att överviktsproblemetiken är stor och allvarlig i USA. Anmärkningsvärt var att 

endast två studier från Norden identifierades, eftersom övervikt hos barn och ungdomar är ett 

utbrett hälsoproblem i Norden. Efter att tillräckligt material insamlats påbörjades analysen av 

studierna. De analyserades och syntetiserades i olika teman.  

 

För att bedöma studiernas vetenskapliga kvalitet användes granskningsmallar för kvantitativa 

och kvalitativa studier enligt William et al. (2006). Vid valet av studier värderades kvalitén 

på studierna mer än antalet studier. Enligt Holloway och Wheeler (2002) var en studie 

tillförlitlig om datainsamlingen har skett på ett adekvat och systematiskt sätt. I tillförlitlighet 

ingår trovärdighet, bekräftelsebarhet, överförbarhet och pålitlighet. Detaljerad information 

om studierna har beskrivits så att läsaren har möjlighet att bedöma litteraturstudiens 

överförbarhet och det medförde att trovärdigheten i studien ökar. Trovärdighet innebar att 

resultatet överensstämde med studiedeltagarnas upplevelser (Holloway & Wheeler, 2002). 

Enligt Polit och Beck (2008) handlade överförbarhet och trovärdighet om hur och i vilken 

utsträckning resultatet i en studie kunde överföras till olika situationer eller grupper  
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Resultatet av studierna gjorda i Sverige och Danmark torde vara överförbara nationellt i 

skolsköterskans arbete mot övervikt eftersom Sverige och Danmark hade liknande 

sjukvårdssystem och utbildning. Det var svårt att veta om resultaten från USA och England 

var implementerbara i svenska skolhälsovården. Vi har olika sjukvårdssystem och 

utbildningar men med deras västerländska kultur borde resultatet i studien gå att 

implementera i skolsköterskans arbete och därmed ha en god överförbarhet.  

 

Det som undersökts i studien överensstämde med det som skulle beskrivas enligt syftet, 

vilket gav en hög pålitlighet och giltighet. Vilket stärktes av Polit och Beck (2008) som 

menade att pålitlighet innebar vilket tillvägagångssätt som använts för att komma fram till 

resultatet. Syftet var välformulerat. Metoden, inklusions- och exklusionskriterier, 

tillvägagångssätt vid litteratursökningen och analysen var noggrant beskriven. Därmed var 

alla faser väl beskrivna och resultatet styrkt i resultatdiskussionen. Det resulterade i en 

pålitlig och trovärdig studie. Enligt Polit och Beck (2008) underlättades överförbarheten om 

urval, inklusions, exklusionskriterier, tillvägagångssätt och analys fanns beskrivet och att det 

var läsaren som fick avgöra om det är överförbart till andra grupper.  

 

Ett etiskt resonemang var utfört vilket medförde bekräftelsebarhet eftersom studien var 

objektivt gjord utan egna värderingar. Enligt Polit och Beck (2008) innebar bekräftelsebarhet 

att studien skulle representera deltagarnas upplevelse, inte påverkas av författarens egna 

värderingar. Citat i resultatet styrkte studiens tillförlitlighet och giltighet (ibid). I resultatet 

hade både kvantitativa och kvalitativa studier inkluderats och det ökade trovärdigheten, det 

resonemanget stärktes av Polit och Beck (2008). Studiens tillgänglighet var hög då den 

kommer finnas tillgänglig att läsas på DIVA portal.  

 

Granskningsmallarna enligt William et al. (2006) kändes tillförlitliga och strukturerade då 

kvalitetsbedömning av studierna genomfördes. Det hade dock varit en fördel att vara två 

författare vid genomförandet av litteraturstudien. Det hade blivit lättare att hinna med fler 

sökningar och underlättat om två analyserade studierna. Ibland uppkom oklarheter och det 

hade varit bra att ha någon att diskutera med och ställa frågor till. Har haft kontinuerlig 

handledning och diskussion med min handledare och även ett mittseminarium då studien 
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diskuterades med examinator. Har även fått god hjälp av biblioteket på BTH med 

litteratursökning.  

 

Resultatdiskussion 
Denna integrativa litteraturstudie syftade till att beskriva hur skolsköterskan arbetade med 

övervikt hos barn och ungdomar. Fyra teman som tolkades att beskriva var interventioner, 

tidsbrist, samverkan och kommunikation med andra professioner och föräldrastöd. 

 

BMI var ett bra underlag för att införa viktminskningsprogram i skolan. Det gav en möjlighet 

att på ett enklare sätt kunna hjälpa skolbarn med övervikt och fetma. Av skolsköterskorna var 

det 70 % som använde den kliniska bilden och 65 % av vikt och längdkurvan för att 

identifiera barn med övervikt (Nauta & Wesley, 2009). Det stärktes i en studie av Justus, 

Ryan, Rockenbach och Chaitanya (2007) som skrev att fetma är ett betydande problem under 

barn- och ungdomsåren och att BMI var en bra metod för att identifiera barn och ungdomar 

med övervikt. Även Kubik och Lee (2014) ansåg att BMI var ett bra underlag för att införa 

viktminskningsprogram och även en bra hjälp till att identifiera barn och ungdomar med 

övervikt och att screening var en viktig del i skolsköterskans arbete. 

 

Vikt, längd och BMI ska enligt forskningsbaserade nationella rekommendationer följas 

systematiskt. Skolsköterskor hade möjlighet att screena eleverna och därmed få tillförlitlig 

data (King et al., 2006). Leslie et al. (2011) skrev att skolsköterskorna använde sig av vikt- 

och längdkontroll inom skolhälsovården. Gance-Cleveland och Bushmiaer (2005) stärkte 

vikten av att använda BMI som metod inom skolhälsovården och beskrev BMI som ett 

enkelt, snabbt och kostnadseffektivt mått och att det var ett giltigt och tillförlitligt mått för att 

mäta övervikt och fetma. BMI var speciellt användbart när det används över en lång tid. 

Metoden rekommenderades av American Academy of Pediatrics för alla barn och ungdomar. 

Det fanns dock kritik till att använda BMI och SBU (2002) ansåg att BMI-måttet har vissa 

brister, speciellt då det gäller att räkna ut övervikt hos barn och ungdomar. BMI kunde 

överskatta övervikt hos det långväxta barnet och underskattade grad av övervikt hos det 

kortvuxna barnet. Måttet tog inte heller hänsyn till andelen fett och muskler och hur det var 
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fördelat på kroppen. Detta var en svaghet eftersom forskning visat att bukfetma är farligast 

och påverkar de inre organen. 

 

 I studier av Edvardsson, Edvardsson och Hörnsten (2009) och Mikhailovich och Morrison 

(2007) ansågs BMI-kurvan vara ett bra verktyg att använda sig av jämfört med Moyers, 

Bugle och Jacksson (2005) studie, som visade att skolsköterskorna inte hade tillräcklig 

kunskap om hur BMI fungerar. I tre av de analyserade studierna ansåg skolsköterskorna att 

de behövde mer utbildning och kunskap om olika interventioner för övervikt hos barn och 

ungdomar (Quelly, 2014; Steele et al., 2011; Turner et al., 2015). Även Kubik et al. (2007) 

och Stalter et al. (2010) menade att flera av skolsköterskorna inte använde BMI screening i 

sitt förebyggande arbete mot övervikt. De kände en rädsla att få fel BMI-värde. Isma, 

Ahlstrom och Ostman (2012) skrev att mätning av BMI inte medförde att åtgärder mot 

övervikt hos barn och ungdomar sattes in i ett tidigt skede. Skolsköterskorna ansåg att 

övervikten kommer att försvinna eftersom barnen växer på längden. 

 

Informanterna utbildade eleverna i näringslära. De ville motverka dåliga matvanor och 

arbetade för att skolmaten skulle bli mer hälsosam och att utbudet av ohälsosam mat och 

godis skulle elimineras från skolans cafeteria och godisautomater (Stalter et al., 2010; Nauta 

et al., 2009; Steele et al., 2011). Detta stärktes även i andra studier där skolsköterskorna ansåg 

att skolmåltiderna skulle innehålla nyttigare alternativ med mer grönsaker, frukt, mindre fett 

och lägre glykemiskt index och att utbudet i skolans cafeteria skulle erbjuda mer frukt än 

tidigare (Anderson et al., 2005; Hollar et al., 2010).  

 

Ett flertal av skolsköterskorna använde sig av hälsosamtal om näringslära i det förebyggande 

arbetet och de ansåg att samtalen med barn och föräldrar om ändrade kostvanor ska ske 

diskret och med försiktighet. Informationen skulle vara tydlig, både barn och föräldrar skulle 

känna delaktighet och bli motiverade till en beteendeförändring. (Turner et al., 2015; Leslie et 

al., 2011; Kubik et al., 2007). Golsäter (2012) styrkte att individuella hälsosamtal med barn 

och ungdomar var viktigt. Det gav möjlighet att identifiera och diskutera olika faktorer som 

påverkar barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor och att uppmuntra till en hälsosam 

livsstil. Hälsosamtalen gav eleven möjlighet att kunna reflektera över sina egna val och 
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förutsättningar, för att kunna hantera och stärka sina möjligheter att kunna leva ett hälsosamt 

liv.  

 

I hälsosamtalen ingick information och rådgivning utifrån elevens egna behov. McCane och 

McCormac (2013) skrev att personcentrerad omvårdnad innebär att allt fokus ska ligga på 

den enskilde individen. I de individuella hälsosamtalen tog skolsköterskan upp olika typer av 

kost, hur de ska fördela maten på tallriken och undervisade om vad som är bra eller mindre 

bra att äta och dricka. De rekommenderade tre mål mat om dagen och att äta frukt varje dag 

(Magnusson, Kjellgren & Winqvist, 2012). Hollar et al. (2010) skrev att de hade 

gemensamma kursplaner på skolan som uppkom för att bidra till att eleverna ska få bättre 

hälsa och skolprestationer. Utbildningen innehöll information om kost och fysisk aktivitet. 

Eleverna fick lära sig att själva göra ett medvetet hälsosamt val. Det stärktes av Jansen et 

al.(2008) som beskrev att skolan har läroplaner där utbildning om kost och fysisk aktivitet 

ingår och även här fick de lära sig att ta eget ansvar över sina levnadsvanor.  

 

 Motiverande samtal medförde att barnen och föräldrarna fick en insikt om barnets situation 

och att metoden var användbar när de ska kommunicera och motivera överviktiga barn och 

deras föräldrar att själva kunna göra en beteendeförändring (Bonde et al., 2014). Det stärktes 

även i studien av Morberg, Lagerström och Dellve (2012) och Pbert et al. (2013) som erfor 

att motiverande samtal är en bra metod för att skapa sundare levnadsvanor.  

 

Hur skolsköterskorna skulle förhålla sig i samtalen med barn och föräldrar kunde inspireras 

av Antonovsky (2005) teori känslan av sammanhang (KASAM). Teorin bidrog till något 

positivt vid hanterandet av hälsa och ohälsa. KASAM bestod av tre komponenter; 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. KASAM är en teori som är tillitsfull och 

varaktig. Begriplighet innebar att informationen skulle vara sammanhängande och försåtlig. 

Hanterbart innebar att kunna kontrollera en situation utan att ge upp och kunna få ett positivt 

resultat. Meningsfullhet var att kunna känna delaktighet. Människan gjorde något som är 

betydelsefullt för henne själv eller någon annan individ. För att en människa ska kunna 

förändra sitt beteende behövdes alla komponenterna i KASAM (Antonovsky, 2005). Även 

Hillman (2008) ansåg att KASAM är en bra teori att använda sig av inom skolverksamheten 



 

18 
 

för att kunna skapa en hälsobefrämjande miljö. Arbetet och miljön skulle utformas så att 

eleverna uppfattar faktorerna som meningsfulla, begripliga och möjlighet att påverka och 

därmed kunde eleverna få en känsla av sammanhang.  

 

Många skolsköterskor upplevde att de inte hann med interventioner och förebyggande arbete 

och att mycket tid gick åt till att ta hand om kroniskt sjuka barn. Många upplevde därför det 

förebyggande arbetet bristfälligt och begränsat (Leslie et al.; Quelly, 2014). Detta stärktes av 

Howard (2007) som skrev att skolsköterskans tid går mest till att hand om sjuka barn. 

Mängden barn och brist på bemanning var ett hinder i det preventiva arbetet (Leslie et al., 

2011; Quelly, 2014; Steele et al., 2011). Det stärktes av Morberg et al. (2012) som skrev att 

informanten var ensam med ett stort ansvar för många elever. Det ställde stora krav på 

skolsköterskan och skapade svårigheter i hennes yrkesroll. Hon hade inte enbart 

förutbestämda kontroller utan behövde även finnas till hands med kort varsel. Enligt 

Antonovsky (2005) lindrades känslan av belastning om det fanns tillräckligt med tid att utföra 

sina arbetsuppgifter och det medförde att arbetet kunde genomföras på ett tillfredställande 

sätt.  

 

Eide, Eide och Glad (2009) menade att den omvårdnadsorienterade kommunikationen var 

byggd på yrkets värdegrund och att samverkan i team var en viktig del i omvårdnadsarbetet. 

Samspel med andra professioner var viktigt för att arbetet skulle kunna genomföras på ett 

tillfredställande sätt (Magnusson et al., 2012). Det stärktes av Morberg et al. (2012) som 

ansåg att skolsköterskorna upplevde att de var som en spindel i nätet och vars uppgift var att 

samarbeta med andra professioner på skolan. Det stärktes ytterliggare av en studie gjord av 

Flodmark, Marcus och Britton (2006) som ansåg att skolsköterskans samarbete med andra 

professioner, så som annan vårdpersonal, politiker och personal i förskolan var av stor vikt. 

Även Ben-Safer, Bent-Nathan och Ehrenfeldt (2008) styrkte att samarbetet mellan 

informanten , fritidspersonal, dietist och lärare var viktigt för att främja sunda kostvanor hos 

eleverna.  

 

Skolsköterskorna upplevde att samarbetet och kommunikationen med andra professioner var 

bristfälligt och att skolsköterskan behövde ett bättre samarbete med andra professioner. 
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Jämfört med resultatet i studien av Leslie et al. (2011) där skolsköterskorna hade ett bra 

samarbete med andra professioner och institut som psykologer, sjuksköterskor, kliniker, 

sjukhus och folkhälsoinstitutet då det gällde det preventiva arbetet. Skolsköterskorna ansåg 

att ett hinder var en stor brist på engagemang från politikerna och samhället, det behövdes 

fler nationella handlingsplaner när det gäller arbetet hos barn och ungdomar med övervikt. De 

ansåg att förebyggande av övervikt behövde åtgärdas på federal, statlig, lokal och på enskild 

nivå. Annars var det svårt att identifiera och utföra ett bra preventivt arbete och därmed 

kunna hjälpa eleverna (Stalter et al., 2010). Även lärarnas omotivation att samarbeta och dela 

med sig av information om barnens hälsotillstånd till skolsköterskan försvårade hennes 

förebyggande arbete (Quelly, 2014).  

 

Föräldrastöd var viktigt vid livsstilsförändringar hos barn och ungdomar och att det var 

relevant att informera föräldrarna om barnets BMI. Samtalen med föräldrarna fick inte vara 

kritiska eller nedvärderande. Hinder som informanten mötte var att föräldrarna var 

omotiverade och inte såg att deras barn höll på att bli eller var överviktigt. En del 

skolsköterskor var rädda att föräldrarna skulle bli arga om de tog upp att deras barn ansågs 

som överviktiga (Bonde et al., 2014; Kubik et al., 2007; Magnusson et al., 2012; Quelly, 

2014; Steele et al., 2010; Turner et al., 2015; Hendershot et al., 2008).  

 

Även Edvardsson et al. (2009) stärkte i sin studie att skolsköterskorna var oroliga att 

föräldrarna skulle bli arga om de tog upp att barnet var överviktig och att de var noga med 

hur de uttryckte sig och att de inte var nedvärderade mot föräldrarna och barnet. Ett flertal av 

skolsköterskorna kontaktade aldrig eller sällan föräldrarna när de identifierat barn och 

ungdomar med övervikt (Kubik et al., 2007). Det stärktes av Moyers et al. (2005) där 

skolsköterskorna upplevde det svårt att ge föräldrar råd om övervikt och ett flertal ansåg att 

de inte fick någon bekräftelse av att samtala med föräldrarna om deras barns 

överviktsproblematik.  

 

När en förälder själv var överviktig och hade ohälsosamma levnadsvanor var de omotiverade 

att samverka med skolsköterskan i arbetet med att hjälpa barnet med dess övervikt. Det 

resulterade i att det blir svårt att förändra barnets levnadsvanor (Turner et al, 2015). 
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Hendershot et al.(2008) stärkte att många föräldrar var omotiverade och ansåg att så länge 

barnet äter och inte har några hälsoproblem så såg de inte övervikten som ett problem. De var 

därmed inte intresserade av att samverka med skolsköterskan och att arbeta för mer 

hälsosamma levnadsvanor. 

Många föräldrar uteblev från hälsosamtalen och det resulterade i att skolsköterskan fick 

samtala med barnet själv. Det medförde att föräldrarna inte fick ta del av råden som 

skolsköterskan gav och därmed fick svårare att hjälpa till att påverka sitt barns levnadsvanor 

(Melin & Lenner, 2009). 

 

Slutsats 
Skolsköterskan är en nyckelperson och har en viktig roll när det gäller förebyggande åtgärder 

för övervikt hos barn och ungdomar. För att hon ska kunna arbeta med övervikt hos barn och 

ungdomar på ett tillfredställande sätt behövs mer tid avsatt till förebyggande arbete, mer 

kunskap och bättre samverkan med andra professioner och föräldrar. 

 

Kliniska implikationer 
BMI är ett bra underlag för att implementera viktminskningsprogram i skolan. Det ger en 

möjlighet för skolsköterskan att på ett enklare sätt kunna hjälpa skolbarn med övervikt och 

fetma. BMI är även en bra hjälp till att identifiera barn och ungdomar med övervikt och att 

screening är en viktig del i skolsköterskans arbete . Vikt, längd och BMI ska följas 

systematiskt enligt forskningsbaserade nationella rekommendationer. Skolsköterskor har 

möjlighet att screena eleverna och därmed få tillförlitlig data. 

 

Utbildning i näringslära med barn och deras föräldrar är en intervention som kan 

implementeras inom skolhälsovården. I hälsosamtalen kan skolsköterskan samtala om olika 

typer av kost, hur de ska fördela maten på tallriken och undervisa om vad som är bra eller 

mindre bra att äta och dricka. De kan rekommendera tre mål mat om dagen och att barnen ska 

äta frukt varje dag .Informationen ska vara tydlig och ske diskret och med försiktighet. Både 

barnen och föräldrarna ska känna sig delaktiga och kunna bli motiverade till en 

beteendeförändring. 
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Förslag till framtida forskning  
Flertalet av de vuxna som är överviktiga var det redan som barn. Därför är det viktigt att 

åtgärder mot övervikt görs redan i barn- och ungdomsåren. Det är viktigt att forska i ämnet 

övervikt hos barn och ungdomar för att hitta bra förebyggande åtgärder då det är ett ökande 

hälsoproblem och riskerar att bli en epidemi. Hittade enbart en studie gjord i Sverige och en i 

Danmark, vilket tyder på att mer forskning behövs när det gäller skolsköterskans arbete med 

övervikt hos barn och ungdomar i Norden. Det skulle vara intressant att göra en nationell 

undersökning för att se om det finns några skillnader i arbetet med barn och ungdomar med 

övervikt i skolan. Resultatet kan då användas för att jämföra hur de arbetar i olika delar av 

landet. För att få en helhetsbild av arbetet vore det intressant att göra en empirisk kvalitativ 

enkät eller intervjustudie där både skolsköterskans, barnens och föräldrarnas upplevelser av 

arbetet mot övervikt undersöks. Det skulle innebära att olika typer av kunskap skulle kunna 

inhämtas eftersom olika synvinklar på arbetet identifieras.  
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Bilaga 1 

Tabell 1: Översikt av litteratursökning 

PubMed 2015-09-29 

Sök nr Sökterm Antal träffar Lästa abstrakt Urval Antal valda till 
analys 

1 Obesity 20 716 0 0 0 

2 Children 59 987 0 0 0 

3 1 AND 2 2 998 0 0 0 

4 School-nurse 2 479 0 0 0 

5 prevention 92 620 0 0 0 

6 4 and 5 3 437 0 0 0 

7 1 and 4 510 70 7 5 

Cinahl 2015-09-29 

Sök nr Sökterm Antal träffar Lästa abstrakt Urval Antal valda till 
analys 

1 Obesity 55 875 0 0 0 

2 Children 159 073 0 0 0 

3 1 AND 2 6 990 0 0 0 

4 School-nurse 1 184 0 0 0 

5 Prevention 338 621 0 0 0 

6 4 and 5 139 15 2 1 

7 1 and 4 41 6 1 1 
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Fortsättning Översikt av litteratursökning 

Ebsco 2015-09-29 

Sök nr Sökterm Antal träffar Lästa abstrakt Urval Antal valda till 
analys 

1 Obesity 1 164 0 0 0 

2 Children 145 092 0 0 0 

3 1 AND 2 7 767 0 0 0 

4 School-nurse 2 503 0 0 0 

5 Prevention 178 547 0 0 0 

6 4 and 5 140 20 2 1 

7 1 and 4 63 25 4 2 

Medline 2015-09-30 

1 Obesity 4 922 0 0 0 

2 Children 13 699 0 0 0 

3 1 and 2 468 0 0 0 

4 School-nurse 43 3 0 0 

5 Prevention 35 431 0 0 0 

6 4 and 5 9 5 1 1 

7 1 and 4 46 10 0 0 
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Bilaga 2 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

Beskrivning av studien  
Forskningsmetod   � RCT � CCT (ej randomiserad)  

 � Multicenter, antal center_________________________  
� Kontrollgrupp/er  

Patientkarakteristika   Antal_______________________________  
Man/kvinna________________________________________  
Ålder_____________________________________________  

Kriterier för exkludering   Adekvata exklusioner � ja  � nej  
Intervention_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______        
 
Vad avsåg studien att studera?  
Primära och sekundära effektmått 
  
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________      
 
Urvalsförfarandet beskriver?   � Ja  � Nej  
 
Representativt urval   � Ja � Nej  
Randomiseringsförfarandet beskrivet?  � Ja  � Nej � Vet ej  
Likvärdiga grupper vid start?   � Ja  � Nej  � Vet ej  
Analyserade i den grupp som  
de randomiserades till?   � Ja  � Nej  � Vet ej  
Blindning av patienter?   � Ja  � Nej  � Vet ej  
Blindning av vårdare?   � Ja  � Nej  � Vet ej  
Blindning av forskare?   � Ja  � Nej  � Vet ej  

 
Bortfall  
Bortfallsanalysen beskriven?   � Ja  � Nej  
Bortfallsstorleken beskriven?   � Ja  � Nej  
 
Adekvat statistisk metod?   � Ja  � Nej  
 
Etiskt resonemang?   � Ja  � Nej  
 
Hur tillförlitligt är resultatet?  
Är instrumenten valida?   � Ja  � Nej  
Är instrumenten reliabla?   � Ja  � Nej  
 
Är resultatet generaliserbart?   � Ja  � Nej  

 
Huvudfynd (hur stor var effekten? hur beräknas effekten? konfidensintervall, statistisk signifikans, powerberäkning)  
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________  
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet  
� Bra  � Medel  � Dålig  
 
Kommentar  
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________       
  
Granskare sign_________________________  

 

Källa: Evidensbaserad omvårdnad av Willman, A, Stoltz, P & Bahtsevani, C, 2006, Lund: Studentlitteratur  
Bilaga 3 
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Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

 
Beskrivning av studien  
 
Tydlig avgränsning/problemformulering?   � Ja  � Nej  � Vet ej  
 
Patientkarakteristika    Antal_______________________________  

Ålder_______________________________  
Man/kvinna__________________________ 
  

Är kontexten presenterad?    � Ja  � Nej  � Vet ej  
 
Etiskt resonemang?    � Ja  � Nej  � Vet ej  
 
 
Urval  
Relevant?     � Ja  � Nej  � Vet ej  
Strategiskt?     � Ja  � Nej � Vet ej  
 
Metod för  
urvalsförfarande tydligt beskrivet?   � Ja  � Nej  � Vet ej  
datainsamling tydligt beskriven?    � Ja  � Nej  � Vet ej  
analys tydligt beskriven?    � Ja  � Nej  � Vet ej  
 
 
Giltighet  
Är resultatet logiskt och begripligt?   � Ja  � Nej  � Vet ej  
Råder datamättnad?    � Ja  � Nej  � Vet ej  
Råder analysmättnad?    � Ja  � Nej  � Vet ej  
 
Kommunicerbarhet  
Redovisas resultatet klart och tydligt?   � Ja  � Nej  � Vet ej  
Redovisas resultatet i förhållande till   � Ja  � Nej  � Vet ej  
en teoretisk referensram?  
 
Genereras teori?    � Ja  � Nej  � Vet ej  
 
Huvudfynd  
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs?  
Är beskrivning/analys adekvat? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________  
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet  
 
� Bra  � Medel  � Dålig  
 
 
Kommentar  
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________        
 
Granskare sign_________________________  
 
Källa: Evidensbaserad omvårdnad av Willman, A, Stoltz, P & Bahtsevani, C, 2006, Lund: Studentlitteratur 

Bilaga 4 
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Tabell 2: Översikt och kvalitetsbedömning av studier inkluderade i analysen 

n=11 

 

Författare/ 
Land (år) 
Kvalitet 
I, II, III 

Design Syfte Deltagare/Metod 
datainsamling och 
analys 

Huvudfynd 

Bonde et 
al./Danmark 
(2014) 
 
I 

Kvalitativ Syftet var att 
undersöka hur 
skolsköterskan 
använde sig av 
hälsosamtal 
med elever och 
föräldrar 

12 skolsköterskor/ 
intervju 
 
Grounded Theory 

Skolsköterskorna tyckte att 
föräldrarnas stöd var viktigt vid 
livsstilsförändringar hos barn och 
ungdomar. Många barn tyckte att de 
var överviktiga men ville inte prata 
om det. Skolsköterskorna upplevde 
det svårt när de identifierat ett barn 
med övervikt om inte föräldrarna 
höll med om det. 

Hendershot 
et al. /USA 
(2008) 
 
I 

Kvantitativ Studiens syfte 
vara att 
undersöka hur 
skolsköterskor 
upplever 
effektiviteten 
och 
förväntningar 
samt fördelar 
och hinder när 
det gäller att 
BMI mätning 
på barn som går 
i skolor som får 
utöva BMI 
mätning och 
jämföra med 
skolor där de 
inte får mäta 
BMI. 

914 skolsköterskor. 97% 
var kvinnor. 
Enkätundersökning/mail 
 
Deskriptiv statistik 
Chi-square test 
 

Skolsköterskor som jobbade på 
skolor med mandat (85%) använde 
BMI som metod oftare än 
skolsköterskor som jobbade på 
skolor med lågt mandat (27,9). 73% 
% använde sig av mätning av vikt 
och längd och 51,1% använde sig 
även av BMI. Skolsköterskorna var 
överens om att informera 
föräldrarna om barnets BMI är 
väldigt viktigt och kan hjälpa barnet 
att hålla en hälsosam vikt. 
Skolsköterskor som var 
normalviktiga såg mindre hinder 
med BMI än de som var 
överviktiga. Mer än hälften av 
skolsköterskorna ville införa 
viktminskningsprogram i skolorna 

Kubik et 
al./USA 
(2008)  
I 

Kvantitativ Syftet var att undersöka 
vilket ansvar 
skolsköterskor har då det 
gäller förebyggande av 
övervikt och vilka åtgärder 
och faktorer som 
förknippas med 
skolsköterskan arbete. 

221 skolsköterskor/ 
medelålder 50 år och 
kvinnor/ Postenkät 
 
Crohnbachs alpha 

De flesta av 
skolsköterskorna använde 
sig av förebyggande arbete 
i deras jobb inom 
skolhälsovården. Flera av 
skolsköterskorna använde 
inte BMI-screening. Fler 
än hälften kontaktade 
aldrig eller väldigt sällan 
föräldrarna när de var 
oroliga för barnets 
övervikt. Flera av 
skolsköterskorna tyckte att 
det behövdes ett 
skolprogram som de kan 
följa vid förebyggandet av 
övervikt. Skolsköterskorna 
kände att de hade för lite 
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tid när det gäller 
förebyggande arbete. 

Leslie et 
al./USA 
(2011)  
 
I 

Kvalitativ Syftet var att få insikt i 
skolhälsovårdens arbete i 
grundskolan. Vilka 
åtgärder och vilket intresse 
det finns hos 
skolsköterskorna att utföra 
förebyggande arbete med 
barn och ungdomar med 
övervikt. 

9 skolsköterskor/ 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Innehållsanalys 
 
 

Många skolsköterskor 
upplevde att de inte hann 
med det förebyggande 
arbetet och att mycket tid 
gick åt till att ta hand om 
sjuka barn. Många 
upplevde det förebyggande 
arbetet som bristfälligt och 
begränsat. De tyckte att 
samtalen med barn och 
föräldrar om kostvanor 
 skulle ske diskret och med 
en försiktighet. Många 
upplevde att skolans 
ekonomi hindrade dem att 
göra ett bra förebyggande 
arbete. Skolsköterskorna 
tyckte att de behövde mer 
kunskap och utbildning om 
övervikt hos barn och 
ungdomar. 

Magnusson 
et al. 
/Sverige 
(2012)  
 
II 
 

Kvalitativ 
 

Syftet var att undersöka 
skolsköterskors rådgivning 
till barn och ungdomar 
med övervikt gällande mat 
och fysisk aktivitet i ett 
områden där det bor många 
barn med 
invandrarbakgrund. 

8 skolsköterskor. 
Medelålder 41-53 år 
och alla kvinnor/22 
ljudinspelade 
hälsosamtal mellan 
skolsköterskan och 
eleverna.  
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
 

Studien har visat att 
skolsköterskan roll i 
förebyggande arbetet är 
viktigt. Skolsköterskorna 
tycker det är viktigt att de 
inte är nedlåtande i 
samtalet med barn med 
övervikt och deras 
föräldrar. Det är viktigt att 
kunskapen förmedlas på 
rätt sätt. Kunskap kan både 
vara ett hinder och stöd. 
Undervisningen ska vara 
tydlig och lättförstålig och 
den ska inte vara 
kritiserande. Samarbetet 
med andra professioner är 
viktigt vid arbetet med 
barn med övervikt.  
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Nauta & 
Wesley/ 
USA (2009) 
 
II 

Kvantitativ Syftet var att beskriva New 
Jersey´s skolsköterskors 
praxis och kunskap om 
barn med fetma. 

122 skolsköterskor 
alla kvinnor, 
medelåldern 50,6 år. 
Postenkäter 
 
Deskriptiv statistik 

70% av skolsköterskorna 
använder den kliniska 
bilden och 65% använde 
vikt och längd kurvan. 
Skolsköterskorna tyckte att 
dåliga matvanor och 
minskad fysisk aktivitet 
var en bidragande orsak till 
övervikt och fetma. De 
tyckte att samarbetet med 
andra på skolan fungerade 
dåligt och att skolan gör 
för lite åtgärder mot 
övervikt hos barn och 
ungdomar.  

Quelly/ 
USA (2014) 
 
I 

Kvantitativ Syftet var att beskriva 
skolsköterskors 
upplevelser när det gäller 
förebyggande av övervikt. 

60 skolsköterskor / 
Frågeformulär Online 
som pilottestades på 
12 skolsköterskor 
 
Statistical package for 
the social science 
version och 
beskrivande analys. 
 

Flera skolsköterskor gav 
skriftlig information om 
fysisk aktivitet till lärare, 
föräldrar och andra 
professioner på skolan. 
Skolsköterskorna gav 
nästan aldrig muntlig 
information till föräldrar 
som har barn med 
övervikt. De flesta av 
skolsköterskorna kände att 
de hade tidsbrist, svårt att 
föra en diskussion med 
föräldrarna och dåligt stöd 
från skolledningen. 
Resultatet visar att 
skolsköterskor behöver 
mer utbildning i 
rådgivning då det gäller 
övervikt hos barn och 
ungdomar. 
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Stalter et 
al./USA 
(2010) 
 
I 
 

Kvalitativ Syftet var att identifiera 
faktorer som underlättar 
och vilka barriärer det 
finns vid BMI screening. 

25 skolsköterskor/  
Fokusgrupper 
 
Innehållsanalys 
 
 
 

Skolsköterskorna ville inte 
att det skulle erbjudas 
skräpmat på skolan och att 
skolan skulle motivera till 
ökad fysisk aktivitet. 
Skolsköterskorna kände 
inte att de hade stöd ifrån 
skolledningen. De tyckte 
att det tog tid att göra 
individuella planer för 
barnen och de kände oro 
att barn och föräldrar 
skulle bli arga om 
skolsköterskorna tog upp 
att barnet hade för högt 
BMI. De upplevde inte att 
barnen och föräldrarna var 
mottagliga för information 
om BMI. Skolsköterskorna 
kände en rädsla att de 
skulle få ett falskt BMI 
värde. Mängden barn och 
tidsbrist försvårade det 
hälsoförebyggande arbetet. 
De kände att det fanns 
brister, det var svårt att 
samarbeta med lärarna och 
samhället hade dåligt 
engagemang när det gäller 
att förhindra övervikt hos 
barn och ungdomar. 

Steele et 
al./ USA 
(2011) 
 
II 
 

Kvalitativ Syftet var att undersöka 
vilka barriärer som finns 
för skolsköterskan vid 
arbete med övervikt hos 
barn och ungdomar. 

33 skolsköterskor/ 
fokusgrupper 
 
Innehållsanalys 
 
 

Skolsköterskan upplevde 
att brist på kunskap, 
kompetens och brist på 
stöd från skoledningen och 
andra professioner, 
tidsbrist och brist på 
motivation hos barnen och 
föräldrarna var ett hinder 
vid det förebyggandet 
arbetet med barn och 
ungdomar med övervikt. 
Skolsköterskorna tyckte att 
den ohälsosamma 
skolmaten var en orsak till 
barnens övervikt.  

Susan & 
Quelly/ 
USA (2015) 
 
I 
 

Kvantitativ Syftet var att är att 
utvärdera tillförlitligheten 
och giltigheten av 5 mått 
på skolsköterskan COP 
praxis och skolsköterskans 
uppfattning. 

131 skolsköterskor 
Medelålder 51,1 
/enkätundersökning 
hemskickad och en 
Online 
deskriptiv statistik 5 
olika skalor användes 
för att bedöma 
resultatet.  
 
Cronbachs alpha 
 

En tredjedel rapporterade 
att de inte använde sig av 
COP utbildning. De flesta 
skolsköterskorna tyckte att 
deras jobb var ett kliniskt 
arbete och en del tyckte att 
deras arbete bestod av både 
kliniskt och administrativt 
arbete och att en del av 
arbetet är inriktat på ren 
elevkontakt.  
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Turner et 
al. / 
England 
(2015) 
 
I 

Kvalitativ Syftet var att undersöka 
skolsköterskan arbete och 
samarbete med andra 
professioner med övervikt 
hos barn och ungdomar.  

16 skolsköterskor/ 
Fokusgrupper  
 
Tematisk analys 

Skolsköterskorna upplever 
att det förebyggande 
arbetet är en viktig del 
inom skolhälsovården. 
Hinder var tidsbrist, 
otillräcklig bemanning, 
brist på protokoll och pm 
då det gäller förebyggande 
åtgärder för övervikt och 
att föräldrarna var 
omotiverade till att 
engagera sig i barnens 
överviktsproblematik. Det 
förekom ofta att 
föräldrarna inte dök upp på 
planerade möten och då 
kände skolsköterskorna att 
de kunde använt den tiden 
till något annat. 
Skolsköterskorna behöver 
mer utbildning och bättre 
program då det gäller 
förebyggande av övervikt 
och bättre samarbete med 
andra professioner.  

 



 

38 
 

Bilaga 5 

Tabell 3: Översikt av artikel matrix 

 

 

Studier 
 
 

Interventioner Tidsbrist Kommunikation/
samspel mellan 
olika 
professioner 

Föräldrastöd 

Bonde et al. (2014) *   * 
Hendershot et al. 
(2008) 

*    

Kubik & Story 
(2008) 

* *  * 

Leslie et al. (2011) * * * * 
Magnusson et al. 
(2012) 

*  *  

Nauta & Wesley 
(2009) 

* * * * 

Quelly (2014) * * * * 
Stalter et al. (2010) *  * * 
Steele et al. (2011) * *  * 
Susan & Quelly 
(2015) 

*    

Turner et al. (2015) 
 

* * * * 

 
 


