
 
 

                  Sammanfattning 
 
Bakgrund: Övervikt bland barn har ökat och är nu ett hälsoproblem i samhället 
och i övriga världen. Den främsta orsaken till övervikt är en obalans mellan 
energiintag och energiförbrukning. För att goda viktminskningsresultat ska 
uppnås måste sjuksköterskan involvera hela familjen i omvårdnaden runt det 
överviktiga barnet. Syftet: Litteraturstudiens syfte var att belysa betydelsen av 
kost och fysisk aktivitet samt vårdpersonalens påverkan för livsstilsförändringar 
hos familjer med överviktiga och feta barn i åldern 6-12 år. Metod: En 
systematisk litteraturstudie med deskriptiv ansats användes och sökningen av 
vetenskapliga artiklar gjordes på databaserna Pubmed och Cinahl. Det var 19 
stycken artiklar som svarade mot studiens syfte och frågeställningar. Dessa 
inkluderades i studien. Resultat: Studierna visade att kost och fysisk aktivitet har 
betydelse för övervikt hos barn. Föräldrarna bör introducera goda kost- och 
motionsvanor tidigt hos barnen. Studien visade att det är viktigt att involvera hela 
familjen för att förhindra övervikt och att det krävs mer än en intervention för att 
fånga upp det överviktiga barnet. Studien visade också att vårdpersonalen måste 
skaffa sig bättre kunskaper i att diagnostisera övervikt och fetma samt att aktivt 
arbeta mot att övervinna de hinder som finns för att uppnå goda 
behandlingsresultat. 
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Abstract 
 
Overweight among children have decreased and are now a health problem in the 
society and over the world. The leading cause to overweight is an unbalance 
between energy intake and energy consumption. The nurse must involve the 
whole family in the care of overweight child or adolescent to achieve good weight 
results. The aim of this study was to describe the importance of diet and physique 
activity and the staff of health’s role to influence families’ with overweight 
children in the age of 6-12 year to a change of lifestyle. The method that was used 
is a systematic descriptive literature review based on 19 scientific articles. The 
searches were performed at the two databases, Pubmed and Cinahl. There where 
19 articles that supported our aim and question of issue that were included in the 
study. The result showed that diet and physique activity has a meaning to prevent 
obesity and overweight among children. The parents must introduce good diet and 
exercise-habits in the early age. The study also shows the importance to involve 
the whole family to prevent obesity and more then just one intervention is needed 
to target the overweight child. The study also showed that staff of health must 
improve their skills to diagnose obesity and overweight and active work to 
overcome the obstacle to achieve good results of treatment. 
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Bakgrund 

 

Övervikt och fetma är en livsstilsrelaterad sjukdom som ökar allt mer i hela 

världen. Det har visat sig att över en miljard vuxna är överviktiga och minst 300 

miljoner av dessa är feta (Edwards et al, 2005, s. 85). Övervikt och fetma hos barn 

och ungdom ökar snabbt i Sverige (SBU-rapport, 2002, s. 57) och andelen 

överviktiga barn som förblir överviktiga som vuxna har ökat under de senaste 

åren. Orsakerna till den snabba ökningen av fetma finns troligen i det moderna 

samhällets utveckling med minskade krav på fysisk aktivitet i kombination med 

oförändrat eller ökat energiintag (SBU-rapport, 2002, s. 57). Enligt SBU-

rapporten 2002 får en mycket liten andel av de övervikta och feta barnen någon 

behandling. Den hjälp som erbjuds är allmänna råd avseende beteende i 

kombination med kost- och motionsråd (SBU-rapporten, 2002, s. 71). Barnfetman 

kom först till USA där den nu ökar med ungefär en halv procentenhet om året. I 

Europa dit problemen kom lite senare ökar det dubbelt så snabbt, alltså med en 

procentenhet om året. I dag ligger andelen överviktiga barn på 18-25 % alltså är 

vart fjärde eller femte svenskt barn överviktigt, av dessa är 3-4 % feta (Agerberg, 

2007, s. 89). 

 

Fetma och övervikt hos vuxna definieras med body mass index, BMI. BMI räknas 

ut genom att ta kroppsvikten i kilo dividerat med kroppslängden i meter i kvadrat. 

BMI mellan 25-29.9 innebär övervikt och över 30 betecknas som fetma. För att 

kunna använda BMI som mått på övervikt och fetma hos barn används iso-BMI. 

Iso-BMI anpassas efter barnets ålder (bilaga 3). Iso-BMI över 25 definieras även 

här som övervikt och iso-BMI över 30 betyder fetma (Strandell, 2002/2003, s. 7-

8).   

 

För överviktiga barn yngre än tre år är risken liten att drabbas av bestående 

övervikt (Lindberg & Lagercrantz, 2007, s. 480). Efter tre års ålder blir det 

svårare att förutsäga vilken betydelse fetman kommer att få eftersom barn har 

sämre matvanor och inte alls är lika aktiva som tidigare. Från och med sex till sju 

årsåldern bör de barn som passerat BMI-gränsen för fetma i respektive ålders 
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grupp erbjudas hjälp inom sjukvården för att kunna hantera situationen (Lindberg 

& Lagercrantz, 2007 s. 481). 

  

Reilly skriver i sin studie att många feta och överviktiga barn kommer till sjuk- 

vården för att få hjälp. För att minska risken för framtida fetmarelaterade sjuk- 

domar behövs framgångsrika behandlingar. Genom att behandla barn med fetma 

kan det förhindra att barnet blir fet som vuxen. Reilly skriver att behandlingen ska 

ges till motiverade barn där barnet själv anser att övervikten är ett problem 

(Reilly, 2006, s. 434). Enligt Lindberg & Lagercrantz (2007, s. 481) är fetma är en 

kronisk sjukdom. 

 

Utvecklingen av fetma och övervikt är en kombination av god tillgång på fet och 

energirik kost samt minskade krav på fysisk aktivitet i samhället (Strandell, 2006, 

s. 11). Det finns många faktorer som är involverade till att utveckla fetma och 

övervikt. Både ärftliga, sociala, beteendemässiga och kulturella aspekter har 

betydelse och påverkar varandra på olika sätt (SBU-rapporten, 2004, s. 9). 

 

Det har länge diskuterats om det är de genetiska eller sociala faktorerna som har 

störst betydelse för utvecklingen av övervikt och fetma. Flera studier visar att det 

genetiska arvet spelar en stor roll. Studier har bland annat gjorts på adoptivbarn 

och när barnen i vuxen ålder träffat sina biologiska föräldrar har kroppssamman- 

sättningens likheter uppmärksammats (SBU-rapporten, 2004, s. 9).   

 

Det finns ett samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och utvecklingen av 

övervikt hos barn. Vid mönstring har noterats att överviktiga män i stor ut- 

sträckning har lågutbildade mödrar. Orsaken till de sociala skillnaderna är inte 

kända (SBU-rapporten, 2004, s. 52-54).  

 

De flesta stora studier som undersökt prospektivt samband mellan tv-tittande och 

kroppsvikt/kroppsfett är utförda i USA eller Kanada (Rydell & Bremberg, 2004, 

sid 19). Studierna visar ett ökat tv-tittande är en bidragande orsak till att barn blir 

överviktiga och feta (Rydell & Bremberg, 2004, Test Achats et al, 2005). Barn 

som tittar mycket på tv har sämre kostvanor (Strandell, 2006, s. 11) och 
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kombinerar ofta TV-tittandet med snacks, godis och onyttig mat (Francis 2003, s. 

147). 

 

Övervikt och fetma under barndomen är inte bara ett kosmetiskt och psykologiskt 

problem. Hela kroppens system blir överbelastat och livslängden förkortas. Det är 

stor risk för att barnet kommer att drabbas av olika medicinska sjukdomar (Hills 

et al, 2007, s. 26- 27). Några av de vanligaste risksjukdomarna vid fetma och 

övervikt är diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar samt vissa cancer- sjukdomar. 

Överviktiga och feta personer riskerar också att drabbas av andningsproblem, 

ledbesvär, störd leverfunktion och infertilitet (Strandell, 2002/  2003 s. 16). Den 

stora sjukdomsbördan kommer när de feta barnen blir vuxna och när allt fler barn 

blir feta kommer de som unga vuxna att drabbas av allvarliga följdsjukdomar. 

Omfattningen av konsekvenserna både för de drabbade och för sjukvården är 

svåra att förstå. Expertrapporten som överlämnades till WHO 

(världshälsoorganisationen) 2004 sammanfattar situationen så här ”De största 

hälsoproblemen kommer vi att se i nästa generation av vuxna, när dagens epidemi 

av barnfetma går över till vuxen ålder” (Agerberg, 2007, s. 91). 

 

Fetma medför ofta en negativ inverkan på livskvalitén i både fysisk och psykisk 

mening. De allmänt förekommande fördomarna mot fetma och övervikt leder till 

nedsättande och fördömande attityder och leder ofta till ett personligt lidande och 

skuldbeläggning (Hills et al., 2007, s. 31). Förutom att överviktiga barn ofta blir 

retade och mobbade för sin vikt så är psykisk sjukdom vanligare bland överviktiga 

än normalviktiga barn, men det kan bero på att psykosocial ohälsa är vanligare 

hos överviktiga barn (Strandell, 2002-2003, s. 9). Överviktiga barn är ofta socialt 

isolerade (Hills et al., 2007, s. 27) och övervikten hos barnet förhindrar eller 

försvårar deltagandet i många aktiviteter (Agerberg, 2007, s. 79). 

 

Fetma är en kostsam epidemi som med fart sveper över världen. Den medför stora 

kostnader för samhället (Rössner et al, 2000, s. 13). I en samlad bedömning av 

internationella studier gjorda av SBU är de direkta kostnaderna för fetma-

relaterade sjukdomar ungefär 2 % av utgifterna för hälso- och sjukvården. Det blir 

ungefär 3 miljarder kronor i Sverige. Det finns ett tydligt samband mellan att ett 
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ökat BMI ger ökade kostnader för vård och behandling (SBU-rapporten, 2003, s. 

9).  

 

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjusköterskor står att i 

sjuksköterskans arbete ingår att främja hälsa och förebygga ohälsa i utövandet av 

yrket. Det står vidare att sjuksköterskan ska identifiera och aktivt förebygga hälso-

risker och vid behov motivera till livsstilsförändringar (Socialstyrelsen, 2005). 

Föräldrar med överviktiga eller feta barn behöver hjälp och stöd från sjukvården i 

arbetet med att hjälpa barnet att gå ner eller behålla vikten. Eftersom fetma hos 

barn definieras som en sjukdom så är det sjukvårdens ansvar när föräldrarna 

behöver hjälp. Skolläkaren och skolsköterskan har ett ansvar för eventuell 

utredning av feta barn i skolåldern. Skolsköterskan har dessutom en unik 

möjlighet till att uppmärksamma, bromsa och stötta barn med övervikt och fetma 

(Jansson & Danielsson, 2003, s. 191).  

 

 

Syfte 

  

Syftet med denna studie var att belysa betydelsen av kost och fysisk aktivitet samt 

vårdpersonalens påverkan för livsstilsförändringar hos familjer med överviktiga 

och feta barn i åldrarna 6-12 år.  

 

Frågeställningar 

 

Vad har kosten och fysisk aktivitet för betydelse för övervikt och fetma hos barn? 

Hur kan vårdpersonalen motivera familjer med överviktiga och feta barn till 

livsstilsförändringar? 

 

  

Metod 

 

Detta är en litteraturstudie baserad på såväl kvantitativa och kvalitativa 

vetenskapliga artiklar. Sökning av material har gjorts genom manuell sökning på 
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Mittuniversitetets bibliotekskatalog MIMA och genom databassökning. 

Artikelsökningarna gjordes var för sig i databaserna Pubmed och Cinahl via 

EBSCO under våren 2008.  De MESH-termer som använts är child, therapeutic, 

obesity, food, motivation, nurs*, school, exercise and overweight. Dessa MESH-

termer har använts som frisök i olika kombinationer med varandra. För att 

avgränsa studien begränsades sökperioden från åren 2003 till 2008 (Backman, 

1998 s. 161). I Pubmed identifierades totalt 912 relevanta artiklar och i Cinahl via 

EBESCO hittades 617 artiklar. Vid litteraturgenomgången gjordes en 

kompletterande manuell sökning i en referenslista som resulterade i att ytterligare 

2 artiklar inkluderades. 

 

 

Etiska aspekter  

 

Forskarna skall vara kompetenta inom det aktuella området och kunskapen ska 

vara vetenskapligt förankrad. Det är mycket viktigt att forskarna och deras 

forskningsresultat går att lita på och att fusk och ohederlighet förhindras. Med 

detta menas förvrängning, fabricering, plagiering och stöld av data. I riktlinjer för 

etisk värdering av medicinsk humanforskning finns de grundläggande etiska 

principerna som gäller alla relationer mellan individer, är respekt för individer, 

godhetsprincipen, principen att inte skada samt rättviseprincipen. Ovanstående 

riktlinjer har följts i litteraturöversikten. Vid granskningen har det framkommit att 

samtliga artiklar som använts i resultatet är godkända av etiska råd i respektive 

land eller var skriftligt godkända av vårdnadshavare (Medicinska forskningsrådet, 

2000). 

 

Inklusionskriterier 

 

Forskning publicerat gällande barn från sex till tolv år inkluderades i studien. Endast 

vetenskapliga artiklar på engelska inkluderades eftersom dessa har vetenskaplig 

acceptans i forskarvärlden. Artiklarna behandlade minst ett av följande 

ämnesområden: fysisk aktivitet, kost, motivation, behandling och övervikt eller fetma 

samt vårdpersonal eller skola. 
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Exklusionskriterier 

 

Exklusionskriterier var de artiklar som inte var på engelska, reviewartiklar samt 

där artiklarna föll utanför åldersgränserna. Även de artiklar som inte 

överensstämde med det valda ämnesområdet exkluderades. Alla artiklar med olika 

minoritetsgrupper och barn med tilläggssjukdomar valdes bort. 

 

Resultat av sökningen 
 
Limits: published in the last 5 years, only items with abstracts, English, human, 
child, 6-12 years 
 
 
Databas  
 
Pubmed 
 
Sökord Antal 

träffar 
Urval 1 Valda 

artiklar 
Obesity OR overweight 3999 0 0 

Child AND obesity OR overweight AND food 
 
 

123 0 0 

Child AND obesity OR overweight AND schools 
 

473 6 4 

Child AND obesity OR overweight  AND nurs* 
 

152 2 2 

 
Child AND obesity OR overweight AND  food AND 
exercise 
 

172  0 

Child AND obesity OR overweight AND nurs* AND 
schools 
 

32 0 0 

Child AND obesity OR overweight AND motivation 
 

79 4  4 

Child AND obesity OR overweight AND food AND 
exercise AND therapeutic 
 

156 1 1 

Summa artiklar  13 11 
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Databas   

Cinahl via EBSCO 

Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 Valda 
artiklar 

Obesity OR overweight 1266 0 0 

Child AND obesity OR overweight AND food 227 4 2 

Child AND obesity OR overweight AND schools 
 

201 2 1 

Child AND obesity OR overweight  AND nurs* 
 

116 0 0 

Child AND obesity OR overweight AND food AND 
exercise 

 

31 4 3 

Child AND obesity OR overweight AND nurs* AND 
schools   

 

20 0 0 

Child AND obesity OR overweight AND motivation 18 0 0 

Child AND obesity OR overweight AND food AND 
exercise AND therapeutic 

 

4 0 0 

Summa artiklar  10 6 

 

Klassificering och värdering 

Klassificering av artiklarna har genomförts enligt SBU och indelats i följande 

grupper: 

 

• Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en prospektiv studie med en 

slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

 

• Prospektiv studie (P) är en studie som innebär en jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig 

fördelning. 

 

• Kvalitativ studie (K) är en studie som analyserar data som insamlats genom 

intervjuer, berättelser eller observationer. Syfte att fördjupa förståelsen för de 

studerade fenomen, till exempel människornas upplevelser och erfarenheter. 
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De granskade artiklarnas vetenskapliga kvalitet har bedömts utifrån en tregradig 

skala; hög vetenskaplig (I), medel vetenskaplig (II) eller låg vetenskaplig kvalitet 

(III) och redovisas i bilaga 2 (Berg et al., 1999 s. 39). 

 

Bearbetning                     

 

Bearbetningen av artiklarna har skett i tre faser (SBU, 1998/1999, s. 14-16). 

 

Fas 1 

Ett första urval av artiklar gjordes genom att läsa titlar. Om titeln var intressant 

lästes abstraktet. Ett kriterium för fortsatt granskning var att artikeln handlade om 

övervikt eller fetma samt något av områdena kost, motion, familj eller 

vårdpersonal. Vid den första bedömningen kunde många artiklar väljas bort. De 

motsvarade inte syftet eller inklusionskriterierna. Många av artiklarna handlade 

om andra sjukdomstillstånd, förebyggande åtgärder eller var inte vetenskapliga. 

Utifrån detta hittades 47 intressanta artiklar.   

 

Fas 2 

Efter den inledande granskningen skrevs alltså 47 artiklar ut i fulltext för fortsatt 

granskning. Den första granskningen gjordes i syfte att sortera ut artiklar för 

fortsatt granskning. Både kvantitativa och kvalitativa studier granskades. Typ av 

studie, vilket område studien handlade om, hur resultatet redovisats, land, ålder 

samt om studien var av intresse för fortsatt granskning dokumenterades. Av de 47 

artiklar som gått vidare till en första läsning, bedömdes 24 artiklar vara relevanta 

till frågeställningen och syftet. Dessa 24 studier gick vidare till 

kvalitetsgranskningen.  

 

 

Fas 3 

De 24 studier som blev kvar lästes noggrant och kritiskt. De kvalitetsbedömdes av 

två författare. Studien kvalitetsbedömdes och värderades med hjälp av en mall för 

kvantitativ och kvalitativ bedömning (bilaga 4 och 5) gjord med inspiration av 

Willman & Stoltz (2006) s. 120-123. Detta för att lättare få översikt över studiens 
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disposition, design, innehåll och kvaliteten samt för att fungera som ett underlag 

för ytterligare granskning och analysering. Efter genomgång av referenslistor 

inkluderades och granskades ytterligare 2 studier.  Av de 26 studier som 

granskades och kvalitetsbedömdes blev 19 inkluderade i studien. Artiklarna som 

inkluderats i studien har hög vetenskaplig kvalité eller medel vetenskaplig kvalité. 

De 7 övriga artiklarna som kvalitetsbedömdes och granskades blev bortfall på 

grund av låg vetenskaplig kvalité och redovisas i bilaga 6. De 19 studier som 

ingick i studien finns beskrivna i bilaga 2. 

 

Design 

 

En deskriptiv systematisk litteraturstudie utgår från en tydligt formulerad fråga 

som besvaras systematiskt genom att identifiera, välja, värdera och analysera 

relevant forskning (Forsberg & Wengström, 2003, s. 27). 

 
 
 
 

Resultat 
 
Genom artikelanalys har fyra huvudkategorier samt subkategorier framkommit. 
 

 

 

 

Huvudkategorier Subkategorier 
Vårdpersonal - Förändra attityder 

- Öka skolans inflytande 
- Öka kunskapen och intresset 
- Övervinna hinder 
- Rekommendera matändringar och fysisk 

aktivitet 

Familjen - Föräldrarnas vetskap om barnets vikt 
- Kontroll av barnets stillasittande aktivitet 
- Motivation och stöd till familjen 
- Förändra föräldrarnas livsstil 

Kost - Förändra frukostvanor 
- Förändra matvanor 
- Ändra matvaneattityder 

Motion och fysisk aktivitet - Öka fysiska aktiviteten 
- Information om fysisk aktivitet  
- Ökad förståelse för kroppsuppfattning 
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Vårdpersonal 

 

En studie från Australien av medelkvalité (II) belyste vikten av att vårdpersonalen 

frågade om barnet tittade på tv mer än 2 timmar per dag. Detta kunde ge en god 

indikator på om barnet var i riskområdet för att bli överviktigt och 

rekommendationer om kostförändringar kunde föreslås (Salmon, et al. 2006). 

 

I en studie från USA av medel kvalité (II) undersöktes vad vårdpersonalen 

rekommenderade för behandling till överviktiga barn. Ändringar i kosten 

rekommenderades av 65 % -71 % och begränsningar av onyttigt mat av 63 % -88 

%. Reducerat tv-tittande rekommenderades av 2 % av personalen (Barlow, et al. 

2002). 

 

I två studier från USA av medel kvalité (II) undersöktes hur vårdpersonalen 

uppfattade hinder vid identifiering av övervikt och vad som kunde underlätta 

användandet av BMI som ett redskap. En del av personalen använde ögonmåttet 

och andra BMI-skalan (Beno, et al. 2005 & Flower, et al. 2007). 

 

En studie av medel kvalité (II) från USA hade som mål att undersöka 

vårdpersonalens attityder, hinder, kunskapsnivå samt behovet av utbildning för att 

kunna handskas med överviktiga barn. Studien visade att vårdpersonalen har olika 

attityder och önskemål fanns för mer utbildning om övervikt (Ildiko, et al. 2007). 

 

I en studie av medel kvalité (II) från Australien där 26 vårdpersonal deltog 

framkom att vårdpersonalen upplevde olika hinder för att kunna informera 

föräldrarna att barnet var överviktigt. Studien visade att personalen upplevde 

informationen mer problematisk om föräldern var överviktig (King, et al. 2007). 

 

Flera studier visade att journaldokumenteringen när det gäller övervikt är 

bristfällig. Vårdpersonalen upplevde det svårt att ta upp överviktsproblemet med 

föräldrarna eftersom det är ett känsligt ämne. Det framkom också att det fanns ett 

flertal hinder för att kunna behandla barn med övervikt eller fetma (Jackson, et al. 

2005; Story, et al. 2002 & King, et al. 2007). 
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Familj 

 

En studie från Australien av god kvalité (I) visade att familjens inställning hade 

effekt på överviktiga barns BMI i 6-9 års ålder. Studien omfattade 111 barn och 

utfördes under 12 månader. Barnens föräldrar som hamnade i experimentgruppen 

fick omfattande undervisning varje månad om livstilsförbättringar. Studien 

påvisar behovet av att ändra hela familjens livsstil genom en utökad utbildning för 

föräldrarna (Golley, et al. 2007). 

 

En enkätstudie från Australien av god kvalité visade föräldrarnas svårigheter att 

uppfatta sina barn som överviktiga. 348 föräldrar till totalt 598 barn i åldrarna 5-8 

år uppskattade barnets vikt. 31 % underskattade sitt barns vikt och var barnet 

överviktigt steg siffran till 56 %. Studien visade också att det fanns en 

könsskillnad. Pojkarna uppfattades som mer överviktiga och 67 % av föräldrarna 

underskattade deras vikt. Flickornas vikt underskattades av 44 % (Fisher, et al. 

2006). 

 

I en studie av medelkvalité (II) från Australien intervjuades 11 mammor till 

överviktiga barn vars ålder var 14 månader – 15 år. Alla deltagande mammor var 

medvetna om barnets överviktsproblem. De var alla bekymrade över sitt barns 

övervikt och de problem som följde. Mammorna var också mycket motiverade till 

sundare levnadsvanor för att förbättra barnets hälsa och ansåg att problemet var 

familjärt snarare än individuellt och försökte få hela familjen att leva ett 

hälsosammare liv (Jackson, et al. 2005). 

 

I en studie av god kvalité (I) från England undersöktes 20 stycken överviktiga 

barn i åldern 7-14 år om den fysiska och psykiska inverkan samt de hinder som 

finns för att minska i vikt. Samtliga överviktiga barn blev mobbade i skolan samt 

hade en negativ självkänsla. Studien visade att familjen betydde mycket. Det var 

oftast modern som var den aktiva och såg till att kontakt med vården etablerades 

(Murtaght, et al. 2006). 
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I en studie från Australien av medel kvalité (II) undersöktes attityder hos 

föräldrar, lärare och vårdpersonal när det gällde att förebygga och behandla 

övervikt i skolan. Resultatet visade att både lärare, föräldrarna samt vård-

personalen ansåg att skolans interventioner ledde till minskad viktuppgång 

(Sutherland, et al. 2004). 

 

En stor enkätstudie i Australien av medelkvalité (II) där totalt 2507 barn i åldrarna 

5-12 år deltog visade att tv-tittande har en avgörande inverkan på måltidsmönstret. 

Studien visade att om barnet tittade på tv mer än 2 timmar/dag utgjorde det en 

betydande ökad risk för viktuppgång (Salmon, et al. 2006). 

 

I två studier av medelkvalité´(II) från USA påvisade att det största hindret för att 

kunna behandla överviktiga barn var barnets egna dåliga motivation samt brist på 

engagemanget från föräldrarna (Ildiko, et al. 2007 & King, et al. 2007) 

 

 

 

 

Kost 

 

En studie från England med god kvalité (I) undersökte under en månads tid om 

ändrad sammansättning på frukosten hos överviktiga barn kunde ändra deras 

intagande av lunch. 37 överviktiga barn i åldern 9-12 undersöktes och studien 

visade att frukost med lägre glykemiskt index (GI) även ändrade deras innehåll av 

lunch (Warren, et al. 2003). 

 

I en studie från Israel av god kvalité (I) undersöktes effekten kort- och långsiktigt 

vid användandet av en 3 månaders intervention med bland annat mat. Kosten med 

en lägre halt av kolhydrater, fett och proteiner resulterade i lägre BMI (Nemet, et 

al. 2005). 
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I en studie från USA av god kvalité (I) deltog 1013 barn i workshops som 

påvisade nyttan av ett ökat intag av frukt och grönsaker. Resultatet visade att olika 

juicer samt frukter intogs mer regelbundet efter workshopen (Spiegel, et al. 2004). 

 

I en studie av god kvalitet (I) från USA provades en familjebaserad 13-veckors-

intervention bestående av bland annat speciella frukostflingor. Resultatet visade 

att ersättningen av flingorna under 13 veckor istället för normalfrukosten sänkte 

barnens BMI (Rodearmel, et al. 2006). 

 

I en liten studie av medelkvalité (II) från Australien intervjuades 11 mammor till 

överviktiga barn vars ålder var 14 månader – 15 år. Samtliga av de deltagande 

mammorna förstod relationen mellan barnets matvanor och överviktsproblemet 

och behovet att förändra matvanorna (Jackson, et al. 2005). 

 

En stor enkätstudie från Australien av medelkvalité (II) där totalt 2507 barn i 

åldrarna 5-12 år deltog visade att tv-tittande har en avgörande inverkan på 

måltidsmönstret. Studien visade också behovet av att förändra barnets matvanor 

(Salmon, et al. 2006). 

 

I en studie från USA av medel kvalité (II) undersöktes vad vårdpersonalen 

rekommenderade för behandling till överviktiga barn. Majoriteten av råden gällde 

begränsningar av onyttig mat till barnet (Barlow, et al. 2002). 

 

Motion och fysisk aktivitet                                                   

 

I en studie från Australien av god kvalité (i) påvisades att barnets BMI minskade 

när föräldrarna informerades och undervisades i att motivera och öka barnets 

fysiska aktivitet (Golley, et al. 2007). 

 

I Ungern genomfördes en studie av medel kvalité (II) som visade att tre timmars 

extra fysisk aktivitet per vecka minskade BMI hos överviktiga pojkar i 7-års-

åldern. Resultatet visade en markant förbättring i experimentgruppen och de 
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fysiska testerna förbättrades. BMI sänktes mellan 14 % och 17 % i båda 

försöksgrupperna (Ildiko, et al. 2004). 

 

I en studie från USA av god kvalité (I) undersöktes om en multiintervention 

(WAY-program) kunde påverka barnens BMI. Studien fokuserade på faktorerna 

BMI, intag av frukt och grönsaker samt fysiskt aktivitet. Resultatet påvisade att 

barnens kroppsuppfattning hade ökat genom deltagande i programmet (Samuel, et 

al. 2004). 

 

En studie i Holland av medelkvalité (II) visade att ett flertal skolbaserade 

interventioner hade effekt på barnens BMI samt midjeomfång. JUMP-studien 

visade att en skolbaserad multiintervention bestående av fysiska skolaktiviteter 

hade en gynnsam effekt på skolbarnen (Jurg, et al. 2006). 

 

Två studier av medel kvalité (II) visade att skolbaserade multiinterventioner med 

fysisk träning sänker barnens BMI (Warren & Simonite, 2003 & Nemet, 2005). 

 

I en studie av god kvalitet (I) från USA provas en familjebaserad 13-

veckorsintervention bestående gångträning. Studien utfördes på 105 amerikanska 

familjer med minst ett överviktigt barn i åldern 8-12 år.  Efter 13 veckor med 

gångträning och utvalda frukostflingor istället för normalfrukosten reducerades 

experimentgruppens BMI (Rodearmel, et al. 2006). 

 

I en studie av medelkvalité (II) från Australien intervjuades 11 mammor till 

överviktiga barn. Mammorna i studien var medvetna om barnets övervikt och att 

en ökad dos träning för hela familjen hade positiva effekter hos barnet. Studien 

visade behov av stöd för att motivera till ökad fysisk aktivitet hos familjen 

(Jackson, et al. 2005). 

 

I en studie från USA av medel kvalité (II) undersöktes vad vårdpersonalen 

rekommenderade för behandling till överviktiga barn. Majoriteten av personalen 

rekommenderade en aktivitetsökning. Studien visade att reducerat tv-tittande 

rekommenderades av 2 % (Barlow, et al. 2002). 
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Diskussion 

 

Samtliga studier om kost och motion visar att olika interventioner ger reducering 

av barnens BMI. För att erhålla en tillfredställande långsiktig minskning av 

barnens vikt krävs en multiintervention som inkluderar både föräldrarna och 

skolan. Den skall starta i låg ålder och följas upp kontinuerligt då korta uppehåll 

som till exempel lov har en negativ inverkan på vikten. Genom att hela familjen 

aktivt ändrar sin livsstil samt interagerar med skolans aktiviteter gör att BMI 

minskar. Begränsningar av barnens stillasittande aktiviteter kan minska övervikt 

och fetma. En sekundär effekt i flera studier var att barnen spontant ökade sina 

fritidsaktiviteter efter genomgången intervention. Studierna visar vidare att 

vårdpersonalen upplever många hinder i både diagnostiseringen samt information 

om lämpliga åtgärder till föräldrar med överviktiga barn. Studierna visar att det 

finns ett behov av ökad kunskap bland vårdpersonalen. 

 

 

Resultatdiskussion                                   

 

Vårdpersonal 

 

I flera studier deltog både läkare och sjuksköterskor. De upplever bristande 

kunskaper och dåliga riktlinjer hur de ska använda BMI som redskap, samt 

osäkerhet om vilken överviktsbehandling som passar bäst.  

 

Dokumentationen av överviktiga barn är bristfällig och det är även svårt att ta upp 

överviktsproblemet med föräldrarna eftersom det är ett känsligt ämne. Tidig 

diagnostisering och dokumentation i journalen av det överviktiga barnet är viktigt 

för att vårdpersonalen skall kunna sätta in olika åtgärder för att minska eller 

bromsa vikten. 29 % av personalen i en studie använder BMI-skalan som mått 

medan de övriga 71 % diagnostiserade med hjälp av ögonmåttet. Det kan påverka 

diagnostiseringen felaktigt.  

 



 
 

16 

Vårdpersonalen upplever också många hinder för att kunna behandla barn med 

övervikt eller fetma. Personalen anser att föräldrarnas egen övervikt är ett hinder 

och att föräldrarna ofta ignorerar barnets överviktproblem. Det gör det svårt för 

personalen att ta upp problemet direkt och barnet riskerar att inte upptäckas i tid 

och få den hjälp som behövs. 

 

Flera studier visar att tv-tittande har en negativ inverkan på barnens vikt. 

Majoriteten av råden barnen fick för att minska vikten var en ändring av sina 

kostvanor, 71 %, och endast 29 % fick rådet att öka aktiviteten samt reducera tv-

tittandet. Om barnet sitter mer än två timmar framför tv: n så kan det ge en liten 

indikation för framtida överviktsproblem. I studierna tillfrågas föräldrarna och 

vårdpersonal om de tror ett reducerat antal timmar framför tv: n kan ge 

viktminskning, 27 % av föräldrarna och 25, 5 % av vårdpersonalen anser det 

troligt (Beno, et al. 2005; Flower, et al. 2007; Jackson, et al. 2005; King, et al. 

2007; Salmon, et al. 2006 & Story, et al. 2002). 

 

 

Familjen 

 

Alla de sju studier som handlar om familjerna till överviktiga eller feta barn visar 

att deras engagemang är av stor betydelse.  Familjen är viktig för att hålla 

motivationen uppe och för att orka genomföra den långa behandlingen.  I en av 

studierna visar det sig att det framförallt är mamman som står för motivation och 

som stöttar det överviktiga barnet samt försöker förändra familjens livsstil. En 

annan studie visar att det oftast är mamman som förknippar mat med omsorg och 

det är därför viktigt att föräldrarna blir medvetna om sitt beteende när det gäller 

attityder till mat.  

 

En studie visar att en stor del av föräldrarna underskattar sitt barns vikt. Sämst var 

resultatet när det gäller överviktiga pojkar. Det betyder att överviktsproblematiken 

upptäcks sent. Andra studier påvisar att överviktiga föräldrar bagatelliserar 

problemet och menar att barnen växer ifrån övervikten eller fetman.  Få föräldrar 

var medvetna om att fetma är en sjukdom som kräver långvarig behandling. 

Föräldrarna behöver kunskap om goda kostvanor och betydelsen av fysisk 
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aktivitet. Familjens mat- och motionsvanor påverkar barnet och barn som tillhör 

riskfamiljer där exempelvis föräldrarna är överviktiga bör följas upp för att kunna 

starta med åtgärder tidigt. 

 

En av studierna visar att stillasittande fritidsaktiviteter som till exempel tv-tittande 

ökar risken för övervikt och barn som tillbringar mer än två timmar framför tv:n 

har ökad risk för övervikt. Föräldrarna bör begränsa barnens tid framför tv:n och 

uppmuntra och själva delta i fysiska aktiviteter och lekar istället. Studien visar att 

barnen blir mer motiverade till fysiska aktiviteter om föräldrarna deltar och 

stöttar.  

 

Studierna visar att om familjen ska kunna lägga om sin livsstil så behövs kunskap, 

information och stöd både från sjukvården och skolan. Det största hindret i 

behandlingen av övervikt hos barn är enligt flera studier bristande 

föräldraengagemang, bristande motivation hos barnet och avsaknad av 

stödverksamhet för familjen. Här har sjuksköterskan en viktig möjlighet att både 

motivera barnet och familjen samt fungera som ett stöd under behandlingen 

(Fisher, et al. 2006; Golley, et al. 2007; Ildiko, et al. 2007; Jackson, et al 2005; 

King et al. 2007; Murtaght, et al. 2006; Salomon, et al. 2006 & Sutherland, et al. 

2004). 

 

 Kost 

 

Barnets kostvanor är viktiga när det gäller att behålla sin normalvikt eller minska 

sin övervikt. Flertalet granskade studier visar att det är känsligt att ta upp 

överviktproblematiken med föräldrarna och ofta förknippar mammorna omsorg 

med mat. Attityden till maten har också betydelse för hur mycket barnet äter och 

så mycket som 88 % av de överviktiga barnen får kostråd av vårdpersonalen. 

Dessa kostråd ges utan att kombineras med reducerat tv-tittande.  Endast 2 % av 

vård-personalen ger råd om minskat tv-tittande. Studierna visar att barnen ofta 

äter framför tv: n och detta påverkar matens kvalité. Sitter barnet ofta framför tv: 

n så förekommer det oftare snacks och resultatet blev att barnet hade svårt att gå 

ner i vikt.  
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Även om samtliga koststudier visar på en minskning i BMI så saknar de långvarig 

uppföljning och för ett långsiktigt resultat krävs multiintervention (Barlow, et al. 

2002; King, et al. 2007; Rodearmel, et al. 2006; Salmon et al. 2006 & Warren, et 

al. 2003). 

 
 
Motion och fysisk aktivitet 
 

I åtta av studierna som undersökte betydelsen av fysisk aktivitet framgår att även 

en liten mängd ökad fysisk aktivitet har effekt på vikten. De tre studier som bara 

omfattar fysisk aktivitet som intervention visar att den ökade aktiviteten leder till 

minskat BMI, bättre kondition samt förbättrad hälsa hos barnen som deltog.  

 

Skolbaserade interventioner visar sig ha en god effekt på barnens hälsa. 

Interventionerna visar också att ett stort antal barn ökar sin fysiska aktivitet efter 

att interventionen är avslutad. Genom undervisning på skolan ökade också 

barnens kroppsuppfattning. Studierna visar att skolan är en viktig plats för fysiskt 

aktivitet och att skolan bör se till så att den fysiska aktiviteten ökar. Vi anser det 

viktigt att använda skolbaserade interventioner. Det gör att alla barnen får ta del 

av ökade aktiviteter, även normalviktiga barn. 

 

I en av studierna visar det sig att genom att informera och motivera föräldrarna så 

ökade barnens fysiska aktiviteter och BMI reducerades. I en annan studie som 

inriktar sig på att både föräldrar och barn ska ändra frukostvanor och öka den 

fysiska aktiviteten resulterar det i att både föräldrarnas och barnens BMI 

reducerades. En annan studie visar att mammorna försöker få hela familjen att öka 

den fysiska aktiviteten och det har en gynnsam effekt på barnet. Föräldrarna har 

en viktig uppgift och kan genom sitt eget motionerande motivera barnen till att 

delta i olika fysiska aktiviteter som är lämpliga efter ålder och förmåga. Genom 

att tidigt begränsa barnens stillasittande aktiviteter som exempelvis tv-tittande och 

istället motivera till aktiviteter och lek påverkar föräldrarna sitt barns hälsa och 

minskar risken för övervikt. 

  

I en studie där vårdpersonal rekommenderar åtgärder mot övervikt så 

rekommenderas oftast en aktivitetsförändring. Det som rekommenderas var att 
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öka den fysiska aktiviteten och leken (Barlow, et al. 2002; Golley, et al. 2007; 

Ildiko, et al. 2004; Jackson, et al. 2005; Merlin, et al. 2006; Nemet, et al. 2005; 

Rodearmel, et al. 2006; Samuel, et al. 2004; Warren & Simonite. 2003). 

 
 
Metoddiskussion 
 

Denna studie är genomförd som en litteraturstudie baserad på analys av 

vetenskapliga artiklar. Urvalet av artiklar begränsades från åren 2002 och framåt 

samt gällande barn åldern 6-12 år. Sökningen gjordes i databaserna Pubmed samt 

Cinahl och målet var att hitta aktuella och vetenskapliga artiklar av hög kvalitet. 

För att minimera subjektiviteten bör minst två personer oberoende av varandra 

sortera, granska och kvalitetsbedöma materialet utifrån förutbestämda kriterier. 

Endast artiklar som var tillgängliga i fulltext användes. Inga artiklar som inte 

fanns att tillgå som fulltext användes eftersom tiden var begränsad. Detta kan ha 

gjort att en del relevanta studier missats. För att bedöma de valda artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet har dessa granskats enligt Willman (2006). 

Granskningsmallar gjordes med inspiration från Willman´s granskningsmall för 

kvalitativa och kvantitativa studier. Artiklarna som användes i resultatet ansågs 

vara av god eller medel kvalité. 

 

Majoriteten av artiklarna var från USA. Detta kan bero på att övervikt är ett 

speciellt utbrett problem där. Anmärkningsvärt var att inga svenska artiklar 

påträffades i databaserna, trots att övervikt och fetma är ett växande problem i 

Sverige (Handlingsprogram övervikt/fetma, 2004, s. 5). Bristen på svenska artiklar 

kan ses som en svaghet i vår studie. Glädjande var att andra länder som Frankrike, 

Ungern, Israel, Holland, England och Australien upplevde problematiken med 

barns övervikt och att artiklar från dessa länder inkluderats i studien.  

 

Anledningen till att vi använder ordet vårdpersonal i studien är att flera av 

studierna omfattar både läkare, sjuksköterskor, barnsjuksköterskor och dietister 

samt att titeln skolsköterska tycks vara en svensk företeelse.   
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De sökord som användes bestämdes gemensamt av författarna. Trunkeringstecken 

sattes på nurs* för att utvidga söket. Andra sökord kunde ha använts för att få 

fram ytterligare betydelsefulla artiklar. 

 

 

Förslag till fortsatt framtida forskning 

 

Övervikt och fetma leder till stora folkhälsoproblem om barnen förblir överviktiga 

eller feta som vuxna. Det kommer också att krävas stora ekonomiska resurser för 

fetmarelaterade sjukdomar. Det krävs ytterligare forskning för att komma tillrätta 

med problemet. Vi tycker det skulle vara intressant att göra studier i Sverige. 

Intressant vore också att undersöka hur svenska skolor och skolsköterskor arbetar 

för att diagnostisera, informera och behandla övervikt hos barn. Det skulle också 

vara intressant att göra en studie om föräldraengagemanget och hur vi som 

sjuksköterskor på ett bra sätt ska kunna nå fram till föräldrarna för att få dem 

engagerade i sitt överviktiga barn hälsa.
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Analys av artiklarna     
 

Författare, årtal, land 
referensnummer 

Huvudkategori 
       
        

Subkategorier 
     
       

Warren J. M. et al. 
2003 
 
England 

Normalviktiga  
och överviktiga barn 

Frukostvanor 
Skolmat 

Spiegel S. A. et al. 
2004 
 
USA 

Normalviktiga  
och överviktiga  
barn 

Förändra matvanor 
Öka fysisk aktivitet 

Salmon J. et al. 
2002/2003 
 
Australien 

Fritidsaktiviteter  
hos barn 

Minskat tv-tittande 

Walker O. et al. 
2006 
 
England 
 
 
 
 
 

Vårdpersonal 
inom primär- 
hälsovärden 

Familjeansvar 
Ändrade matvanor 
Ökad fysisk aktivitet 
Brist på tid  
Brist på kunskap hos personalen 
Brist på engagemang hos 
personalen  

Rodearmel S. J. et al. 
2005 
 
USA 

Överviktiga barn  
och deras 
föräldrar 

Ökad fysisk aktiviteter 
Ändrade matvanor 
 

Fisher L. et al. 
2006 
 
Australien 
 

Föräldrar Föräldrarnas vetskap om barnets 
vikt 
Stillasittande aktiviteter 
Fysiska aktiviteter 

Golley R. K. et al. 
2002/2003 
 
Australien 

Överviktiga 
 barn 

Öka föräldrarnas kunskap 
Ändra familjens livsstil  
 

Nordine Lazaar’ et al. 
2006 
 
Frankrike 
 
 

Normalviktiga  
och överviktiga 
 barn 

Ökad fysisk aktivitet 
Undervisning om fördelen av 
fysisk aktivitet 
Ökad förståelse för 
kroppsuppfattning 

E Jurg M. E. et al. 
2006 
 
Nederländerna 
 

Normalviktiga  
och överviktiga 
barn 

Ökad fysisk skolaktivitet 
Ökad utbildning 
Ökad fysisk aktivitet på fritiden 
Ökad information för föräldrar 



 
 

 
 
   
 
 
 

V. Ildiko et al. 
2004 
 
Ungern 

Normalviktiga 
och överviktiga  
barn 

Ökade fysiska aktiviteter  

M. T. Story et al 
2002 
 
USA 

Vårdpersonal Förändra attityder 
Övervinna hinder 
Öka kunskapen 
Öka intresset 

S. E. Barlow et al. 
2002 
 
USA 
 

Vårdpersonal Rekommendera: matändringar, 
fysisk aktivitet, 
mediciner, 
kirurgi. 

L. A. King et al. 
2007 
 
Australien 
 

Vårdpersonal i primär- 
hälsovården 

Öka kunskapen 
Övervinna hinder 
Öka intresset 

D. Jackson et al. 
2005 
 
Australien 
 

Föräldrar till överviktiga  
barn 

Använda strategier 
Motivera 
Stötta 

J. Murtagh et al. 
2006 
 
England 
 

Överviktiga 
 barn 

Övervinna hinder 
Sociala faktorer 
Känslomässiga faktorer 
Motivation 
Familj 

R. Sutherland et al. 
2004 
 
Australien 
 

Vårdpersonal/ 
föräldrar 
Skolpersonal 
 

Förändra attityder 
Öka skolans inflytande 
Öka kunskapen 
Samarbete 
Ökad informationen 

D. Nemet et al 
2005 
 
Israel 

Överviktiga  
barn 

Förändra matvanor 
Öka fysiska aktiviteten 
Ändra beteendet 

K. B. Flower et al 
2007 
 
USA 

Vårdpersonal i primär- 
hälsovården 

Övervinna hinder 
Öka kunskapen 
Öka samarbetet 
 

Beno L. et al. 
2005 
 
USA 

Vårdpersonal som jobbar i 
hälsoteam 

Öka kunskapen 
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Valda artiklar 
 
Författare 
 
År 
 
Land 
 

Titel  Typ av 
studie 

Deltagare, 
antal & 
ålder 

Huvudresultat Kvalitet 

Warren 
 J. M. et al. 
 
2003 
 
England 

Low glycemic 
index breakfasts 
and reduced food 
intake in 
preadolescent 
children 

C 
 
 

Barn 
 
37 st 
 
9-12 år 

Frukost med lågt glykemiskt 
index gav ändringar av valet 
av lunch. 

I 

Samuel A. 
Spiegel 
et al 
 
2006 
 
USA 
 
 

Reducing 
overweight 
through a 
multidisciplinary 
School-based  
intervention 

C 
 
 

Barn 
 
1013 st 
 
11-12 år 
 

Resultatet visade att ett 
skolhälsoprogram kan leda till 
en minskning av BMI. 
Interventions-gruppen 
uppvisade ett lägre BMI än 
kontrollgruppen, relaterat till 
en ökad fysisk aktivitet samt 
ett ökat intag av grönsaker och 
frukt. 

I 

Salmon J. 
et al. 
 
2002/2003 
 
Australien 

Television 
viewing habits 
associated with 
obesity risk 
factors. 

P Föräldrar 
 
2507 st 
 
5-12 år 

Att fråga föräldrar om barnens 
tv-tittande kan ge 
fingervisning om framtida 
överviktsproblem.  

II 

Walker O. 
et al. 
 
2006 
 
England 

A qualitative 
study of primary 
care clinician’s 
views of treating 
childhood obesity.  

K Vård-personal 
 
18 st 
 
40-49 år 

Att det var svårt att ta upp 
ämnet övervikt med 
föräldrarna 

II 

Rodearmel 
S. J. et al. 
 
2005 
 
USA 

A family-based 
approach to 
preventing 
excessive weight 
gain 

C Barn 
 
105 st 
 
8-12 år 

 
Att interventionen med 13 
veckors gångträning och  
frukostflinge-intag hade 
reducerande effekt på barnets 
BMI. 

I 

Fisher L. 
et al. 
 
2002 
 
Australien 

Caregivers’ 
inability to 
identify childhood 
adiposity. 

C Föräldrar 
 
348 st 
 
5-8 år 

46 % av föräldrarna 
underskattade sitt barns vikt 
och 56 % av föräldrar till 
redan överviktiga barn 
underskattade sitt barns vikt. 

I 



 
 

Golley R. 
K. 
et al. 
 
2002/2003 
 
Australien 

 Twelve-month 
effectiveness of a 
parent-led, a 
family-focused 
weight 
management 
program for 
prepubertal 
children. 

C Barn 
 
111 st 
 
6-9 år 

 En minskning av BMI 
föreligger om man ökar 
föräldrarnas synsätt för att 
leva sundare och motivera 
barnen till träning. Resultatet 
visade köns-skillnader, 
pojkarnas BMI minskade mer 
än flickornas. 
 

I 

Lazaar’ 
N. et al. 
 
2006 
 
Frankrike 

Effect of physical 
activity 
intervention on 
body composition 
in young children 

C Barn 
 
425 st 
 
6-10 år 

Att en 6 månaders 
intervention bestående av 
ökad fysisk aktivitet under 
skoltid och på fritiden 
resulterade i minskat BMI. 

I 

Jurg M. E. 
et al. 
 
2006 
 
Neder- 
länderna 
 

A controlled trial 
of a school-based 
environmental 
intervention to 
improve physical 
activity in Dutch 
children. 

P Barn 
 
510 st 
 
9-12 år 

JUMP-in programmet, 
bestående av 6 olika 
interventionspunkter, gav efter 
12 månader en ökad vilja att 
utföra fysiska aktiviteter. 
Resultatet visa en ökad 
aktivitet hos barn från klass 6 
och uppåt. 

II 

IldikoV.  
et al. 
 
2004 
 
Ungern 
 

Activity-related 
changes of body 
fat and motor 
performance in 
obese seven-year-
old boys. 

P 
 

Barn 
 
31 st 
 
7 år 

Ett 35-veckors 
träningsprogram som bestod 
mest av aerobics. BMI sänktes 
mellan 14 % och 17 % i de 
båda försöksgrupperna. För att 
få ett bra resultat så bör 
aktiviteten fortsätta även 
utanför skolan. 

II 

Story  M.  
et al. 
 
2002 
 
USA 

Management of 
child and 
adolescent 
obesity: attitudes, 
barriers, skills and 
training needs 
among health care 
professionals 

P Vårdpersonal 
 
939 st 
 
 

Enligt sjuksköterskorna var 
bristen på motivation hos 
barnet 78,2 % och brist på 
föräldrarrangemang 82,5 % de 
främsta hindren mot 
behandling. 

II 

Barlow S.  
et al. 
 
2002 
 
USA 

Treatment of 
child and 
adolescent 
obesity: reports 
from 
pediatricians, 
pediatric nurse 
practitioners and 
registered 
dietitians 

P Vård-personal 
 
940 st 
 
 

De flesta rekommenderade 
ändrade matvanor och 
begränsningar av speciell mat 
för att kontrollera vikten. 

II 

King  L. A. 
et al. 
 
2007 
 
Australien 

Australian GPs´ 
Perceptions about 
child and 
adolescent 
overweight and 
obesity 

P 
 

Vård-personal 
 
26 st 
 
 

Att ta upp problemet 
övervikt/fetma och informera 
om strategier upplevdes svårt 
av personalen. 

II 



 
 

Jackson D. 
et al. 
 
2005 
 
Australien 
 

Overweight and 
obese children: 
mothers strategies 

K 
   

11 mödrar 
 
 

Alla mödrarna hade god insikt 
om övervikts-problemen och 
relationen mellan matvanor 
och aktivitet. De var mycket 
motiverade till förändringar 
för att förbättra barnets hälsa. 

II 

Murtagh  J. 
et al. 
 
2006 
 
England 

A qualitative 
investigation into 
the levers and 
barriers to weight 
loss in children: 
options of obese 
children 

K Barn 
 
20 st 
 
7-15 år 

Sociala orsaker såsom retning 
och uteslutning var de största 
anledningarna till att barnen 
önskade gå ner i vikt och 
ändra sin livsstil. 

I  

Sutherland 
R. et al. 
 
2004 
 
Australien 
 
 
 
 
 

Do parents, 
teachers and 
health 
professionals 
support school-
based obesity 
prevention? 

P Vård-personal 
(40 st) 
 
Föräldrar 
(170 st) 
 
Lärare 
(31 st) 
 
 

30 % av föräldrarna visste inte 
om feta barn växte ur fetman. 
87.6% av föräldrarna höll med 
om att de barnen åt resulterade 
i barnet vikt och hälsa. Mellan 
25-29 % av föräldrar och 
personal var osäkra eller ansåg 
inte att minskat TV-tittande 
kunde hjälpa till att 
kontrollera vikten. 

II 

Nemet D.   
et al. 
 
2005 
 
Israel 
 
 

Short- and long-
term beneficial 
effects of a 
combined dietary-
behavioral-
physical activity 
intervention for 
the treatment of 
childhood obesity 

C Barn 
 
44 st 
 
11 år 

Efter 3 månaders intervention 
var skillnaden signifikant i 
vikt, fettmassa, BMI, 
kolesterol och kondition i 
interventionsgruppen jämfört 
med kontrollgruppen. 

I 

Flower K. 
B. et al. 
 
2007 
 
USA 
 

Using body mass 
index to identify 
overweight 
children: barriers 
and facilitators in 
primary care 

K 
 
 

Vård-personal 
 
38 st 
 
 

Brist på kunskap och 
användning av BMI.  Visar på 
olika barriärer mot att använda 
BMI. 25 % är skeptiska till om 
det finns bra behandling. 
 
 
 
 
 

I 

Beno L.  
et al. 
 
2005 
 
USA 
 

Design and 
implementation of 
training to 
improve 
management of 
pedriatic 
overweight 

P 
 
 
 
 
 

101 
 
Vård- 
personal 

Efter utförda workshop 
upplevde deltagarna ökad 
användbarhet och effektivitet 
genom att använda de 
beteende-förändrings- 
verktyg som de fått. 

II  
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ISO-BMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IsoBMI är ett mått på övervikt.  Måttet är en motsvarighet till BMI (body mass index) som är mer anpassad till 
barn och ungdomar. Iso BMI 25 och isoBMI 30 motsvarar övervikt och fetma hos barn. Tabellen är alltså en 
överföringstabell till vuxen-BMI. 
 
 
 
 
Den här artikeln är hämtad från: http://sv.wikipedia.org/wiki/IsoBMI 

 

Ålder BMI 25 kg/m2 BMI 30 kg/m2 

(år) Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

2 18,41 18,02 20,09 19,81 

2,5 18,13 17,76 19,80 19,55 

3 17,89 17,56 19,57 19,36 

3,5 17,69 17,40 19,39 19,23 

4 17,55 17,28 19,29 19,15 

4,5 17,47 17,19 19,26 19,12 

5 17,42 17,15 19,30 19,17 

5,5 17,45 17,20 19,47 19,34 

6 17,55 17,34 19,78 19,65 

6,5 17,71 17,53 20,23 20,08 

7 17,92 17,75 20,63 20,51 

7,5 18,16 18,03 21,09 21,01 

8 18,44 18,35 21,60 21,57 

8,5 18,76 18,69 22,17 22,18 

9 19,10 19,07 22,77 22,81 

9,5 19,46 19,45 23,39 23,46 

10 19,84 19,86 24,00 24,11 

10,5 20,20 20,29 24,57 24,77 

11 20,55 20,74 25,10 25,42 

11,5 20,89 21,20 25,58 26,05 

12 21,22 21,68 26,02 26,67 

12,5 21,56 22,14 26,43 27,24 

13 21,91 22,58 26,84 27,76 

13,5 22,27 22,98 27,25 28,20 

14 22,62 23,34 27,63 28,57 

14,5 22,96 23,66 27,98 28,87 

15 23,29 23,94 28,30 29,11 

15,5 23,60 24,17 28,60 29,29 

16 23,90 24,37 28,88 29,43 

16,5 24,19 24,54 29,14 29,56 

17 24,46 24,70 29,41 29,69 

17,5 24,73 24,85 29,70 29,84 

18 25 25 30 30 
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Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 
 
Beskrivning av studien 
Artikelnr…………………..                                             Granskare………………………….. 
 
Författare……………………………………………………….. 
Land…………………………………………….. 
Titel………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Område Skola ¤  Motion/kost ¤  Motivation ¤ Behandling ¤  Hälsopersonal ¤ 
 
Typ av studie Original ¤  Review ¤  Annan ¤ 
 
Forskningsmetod Randomiserad  ¤ Inte randomiserad ¤ 
Patientkarakteristiska  Antal…………..        Ålder……………….    
Pojke/flicka…………… 
 
Kriterier för exkludering Adekvata exklusioner   ¤ Ja                  ¤ Nej 
Intervention……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………… 
Vad avsåg studien att 
studera?....................................................................................................................................................... 
 
Är urvalsförfarandet beskrivet?  ¤ Ja ¤ Nej         
 
Är urvalsförfarandet representativt? ¤ Ja ¤ Nej 
 
Är randomiseringen beskriven? ¤ Ja ¤ Nej 
 
Är bortfallet beskrivet?  ¤ Ja  ¤ Nej 
 
Används en adekvat statistik metod? ¤ Ja ¤ Nej 
 
Finns ett etiskt resonemang? ¤ Ja ¤ Nej 
 
Hur tillförlitligt är resultatet?    ¤ Mycket ¤ Lite 
 
Är instrumenten valida?  ¤ Ja     ¤ Nej          Är instrumenten reliabla?  ¤ Ja      ¤ Nej 
 
Är resultaten generaliserbara? ¤ Ja ¤ Nej 
 
Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades 
effekten?)…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
Sammanfattande bedömning av kvalitet   ¤ Bra (I)              ¤ Medel (II)        ¤ Dålig (III) 
Kommentar………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Land…………………………………………….. 
 
Titel…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Område Skola ¤  Motion/kost ¤  Motivation ¤ Behandling ¤  Hälsopersonal ¤ 
 
Typ av studie Deskriptiv ¤   Intervention  ¤   Annan  ¤ 
Studiens längd…………………………………………. 
Patientkarakteristiska  Antal…………..        Ålder……………….    
Pojke/flicka…………… 
 
Finns tydlig avgränsning/problemformulering? ¤  Ja ¤  Nej 
 
Är perspektiv/kontext presenterade?  ¤  Ja ¤  Nej 
 
Finns etiskt resonemang?   ¤  Ja ¤  Nej 
 
Är urvalet relevant?   ¤  Ja ¤  Nej 
 
Är försökspersonerna väl beskrivna?  ¤  Ja ¤  Nej 
 
Är metoden tydligt beskriven?  ¤  Ja ¤  Nej 
 
Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultatet? ¤  Ja ¤  Nej 
 
Giltighet: Är resultatet logiskt, fruktbart/nyttigt? ¤  Ja ¤  N 
 
Huvudfynd………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet   ¤ Bra (I)             ¤ Medel (II)         ¤ Dålig (III) 
 
Kommentar………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Bortfallsredovisning      
 
Författare, land, 
årtal 

Titel Design Studiens syfte Bortfallsorsak 

P. M. Sacher 
et al 
 
2005 
 
England 

Assessing the 
acceptability and 
feasibility of the MEND 
programme in a small 
group of obsese 7-11-
year children 

P Studien undersökte 
effekten av MEND-
programmet, 
är det gäller 
magomfång, BMI, 
hjärtverksamhet och 
självkänsla 

Litet urval 
10 stycken 

A. E. Field 
et al 
 
2003 
 
USA 

Relation between 
dieting and weight 
change among 
preadolescents and 
adolescents 

P Studien undersökte 
BMI skillnad på barn 
som bantade och som 
inte bantade  

Svårt att tolka 
resultatet efter 3 år 

S. R. Hawley  
et al  
 
2006 
 
Canada 

Development of an 
obesity prevention and 
management program 
for children and 
adolescents in rural 
settings 

P Två studier i en, 
Inriktar sig speciellt på 
glesbygden 
 

Inriktar sig bara på 
glesbygden 

J. C. Lumeng 
et al 
 
2006 
 
USA 
 

Neighborhood safety 
and overweight status in 
children 

P Studien undersöker om 
fetma kan ha något att 
göra med 
bostadsområdets 
säkerhet.  

Oklart hur 
bostadsområdets 
säkerhet mättes 

M.  Vanelli  
et al 
 
2005 
 
Italien 

Breakfast habits of 
1.202 northern Italian 
children admitted to a 
summer sport school. 
Breakfast skipping is 
associated with 
overweight and obesity 

P Studien undersökte om 
skippande av frukost 
kunde leda till övervikt 

Studiens korta 
undersökningstid på 
15 dagar 

I.Aeberli  
et al 
 
2007 
 
Schweiz 
 

Dietary intake and 
physical activity of 
normal weight and 
overweight 6- to 14-
years-old Swiss 
children 

P Studien undersökte 
skillnaden mellan 
matintag, matvanor och 
fysisk aktivitet hos 
överviktiga och normal 
viktiga barn 

Svårtolkat resultat 

M. S. Faith  
et al 
 
2004 
 
USA 
 
 

Parental feeding 
attitudes and styles and 
child body mass index: 
prospective analysis of 
a gene-environment 
interaction 

P Studien undersökte om 
föräldrarnas 
matvaneattityder 
inverkade på barnets 
BMI 
 
  

Svårtolkat resultat 

 
 


