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Feta barn far illa- skolsköterskans hälsofrämjande arbete 
– en integrativ litteraturstudie 

 
 
ABSTRAKT 
 
Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett 
växande hälsoproblem i Sverige liksom övriga världen, som främst 
beror på dålig kost och en stillasittande livsstil.  
Syftet: Sammanställa tidigare forskning för att beskriva 
skolsköterskans hälsofrämjande arbete hos överviktiga/feta barn- och 
ungdomar.  
Metoden: Litteraturöversikt. Sjutton artiklar granskades, analyserades 
och sammanställdes till ett resultat som utgick från ett tema som blev 
tydligt efter analysen: Möjligheter och hinder i skolsköterskans 
hälsofrämjande arbete med överviktiga/feta barn- och ungdomar.  
Resultatet: Visade att skolsköterskans erfarenheter och ökade 
medvetenhet var möjligheter i ett hälsofrämjande arbete med övervikt 
och fetma. Bristande kunskap, tid och svåretablerade relationer i 
kombination med ett ostrukturerat arbete försvårade skolsköterskans 
hälsofrämjande arbete kring överviktiga/feta barn- och ungdomar.  
Slutsats: Skolsköterskan har en central roll att främja barns hälsa och 
är en värdefull person med tillgång till barn/ungdomar och deras 
familjer. Skolhälsovården ger möjlighet att arbeta utifrån ett 
hälsoprogram som gynnar barn- och ungdomars hälsa för att förebygga 
övervikt och fetma.  
 
Nyckelord:  litteratursammanställning, omvårdnad, 
skolhälsovård, skolsköterska 
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Obese children are maltreated- school nurse health promotion 
-An integrative literature study  

 
 
 
ABSTRACT 
 
Background: Overweight and obesity among children and adolescents 
is a growing health problem in Sweden as well as the rest of the world, 
mainly due to poor diet and a sedentary lifestyle.  
The aim: Gather previous research to describe school nurse health 
promotion in overweight / obese children and adolescents. 
The method: Used was a literature review. Seventeen articles were 
reviewed, analysed and compiled to a result which emanated from a 
theme that emerged through the audit: Opportunities and obstacles in 
school nurse health promotion with overweight/obese children and 
adolescents.   
Result: Found that the school nurse experience and awareness-raising 
were opportunities in a health-promoting work with overweight and 
obesity. Lack of knowledge, time and hard -established relationships in 
combination with an unstructured work complicated school nurse 
health promotion work around overweight/obese children and 
adolescents. 
Conclusion: The school nurse has a central role to promote children's 
health, and is a valuable person with access to children and their 
families where she has the opportunity to work on a health program 
that benefits the children's and young people's health in order to 
prevent overweight and obesity.   
 
Key words: literature review, nursing, school health care, school 
nurse 
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INLEDNING 
Förekomsten av övervikt och fetma har ökat dramatiskt i Sverige 

liksom den övriga världen. Ökningen av övervikt och fetma förklaras 

med stillasittande livsstil och dåliga kostvanor (Mårlid, Hänni, & 

Zethelius, 2011-2012, s. 193). Människor i dagens samhälle rör på sig 

för lite där fysisk inaktivitet indirekt och direkt leder till den 

fullständiga sjukdomsbördan, orsakar lidande, ohälsa och kan leda till 

för tidig död. Dagens levnadsvillkor påverkar våra barn som delvis 

hade andra aktiviteter förr. Mycket stillasittande framför tv:n istället 

för utomhusaktiviteter leder till en ökad övervikt och fetma. Skoltiden 

är en tid i livet då de flesta barn är friska och har hälsa. Fetma är numer 

ett folkhälsoproblem även bland barn och ungdomar där ett 

förebyggande arbete av fetma är avgörande för framtidens hälsa 

(Folkhälsorapport, 2009, s. 93-94; Andrén, 2011; Mårlid, Hänni, & 

Zethelius, 2011-2012, s.193). Skolhälsovården arbetar för att bevara 

och förbättra hälsan, de finns tillgänglig för barn och ungdomar då de 

spenderar en stor del av sin vardag i skolan. Socialstyrelsen framhäver 

att stor vikt bör läggas på det hälsopreventiva arbetet vilket gör det 

viktigt att skolsköterskorna arbetar preventivt för att understödja 

hälsan hos eleverna.  Förutsättning för ett gott omvårdnadsarbete är att 

skolsköterskan bygger upp tillitsfulla relationer till barn, ungdomar och 

deras vårdnadshavare (Riktlinjer för skolhälsovården, 2004, s. 20-21; 

Cole, Waldrop, D'Auria, & Garner, 2006). 

BAKGRUND 

Då och nu 

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar har kraftigt eskalerat sedan 

1970-talet samt en ökad problematik ses i större delar av västvärlden. 

Rika såsom fattiga länder signalerar om en ökad problematik gällande 

barn- och ungdomars övervikt och fetma. Tendenser till övervikt och 

fetma kan ses redan i förskoleålder i en större utsträckning. I USA har 

fetma hos barn och ungdomar fördubblats under åren 1980-1999, 15 % 

av barn mellan sex till elva år uppskattas lida av övervikt eller fetma. 

Tio procent av barnen mellan åldrarna sex till tolv år lider av fetma i 
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Schweiz, varav 22-34% lider av övervikt. I England 1997 var tio 

procent av barn i sexårsåldern feta och 22 % av dem var överviktiga. 

De senaste 25 åren har övervikt och fetma i Sverige ökat varav fetma 

förekommer hos cirka 3-4% hos barn i tio årsåldern och 18-25% 

procent uppskattades vara överviktiga. (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2002, s. 51; Janson & Nergårdh, 2012, 

s.557-558; Ekblom, Oddsson, & Ekblom, 2004). I Stockholm varierar 

graden av övervikt och fetma kraftigt mellan barn som vägts på skolor 

och inom olika områden. I Västernorrland är fetma vanligare i 

inlandskommunerna än i Örnsköldsvik (Jansson & Nergårdh, 2012, s. 

558).  

Övervikt och fetma 

ICD10, den internationella sjukdomsklassifikationen, anger att fetma 

är en sjukdom och övervikt klassificeras som ett tillstånd av 

sjukdomsrisker (Mårlid, Hänni & Zethelius, 2011-2012, s. 194; Janson 

& Nergårdh, 2012, s. 557). Body Mass Index (BMI) används för att 

beräkna övervikt och fetma hos vuxna men verktyget kan inte 

appliceras på barn då de inte vuxit färdigt. Iso-BMI (se Tabell 2) är 

framtaget och bygger på data från barn mellan 2-18 år. Verktyget 

används i flera länder och tar hänsyn till ålder, kön, viktkurva och BMI 

(Janson & Nergårdh, 2012, s.557). Omkring 67 % av alla barn i 

Sverige mellan 11 och 15 år är fysiskt inaktiva och riskerar att bli 

överviktig. Barnfetma kan leda till sociala, psykologiska och 

hälsorelaterade problem, och är kopplad till dålig hälsa som vuxen 

(Hillman, 2010, s. 44-45; Summerbell et al., 2009). Enligt SBU-

rapport, 2002, s. 52-53, och Mårlid, Hänni & Zethelius, 2011-2012, 

s.206 ökar vikten vid fysisk inaktivitet och ett för stort intag av 

kalorier, ett ojämnt födointag eller stress kan leda till övervikt eller 

fetma. Forskning beträffande orsakerna tros vara arv, miljö, ärftliga, 

sociala, beteendemässiga och kulturella aspekter som kan komma att 

påverka varandra på olika sätt. Familjer med barn som lever i mindre 

gynnsamma förhållanden löper större risk att drabbas av övervikt och 

fetma. En trolig orsak till fetmans snabba spridning är samhällets 

snabba utveckling. Vilket har lett till minskade krav på fysisk aktivitet 
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i kombination med ett oförändrat kostintag då barn spenderar mycket 

tid framför tv:n och i kombination med mycket sockerhaltiga drycker.  

Fysiska, medicinska och psykiska konsekvenser av övervikt och fetma 

Barnfetma påverkar både den fysiska och psykosociala hälsan hos barn 

och kan sätta dem i riskzonen för ohälsa som vuxna (Oude Luttikhuis 

et al., 2010). Överviktiga och feta barn upplever sällan ohälsa i form av 

psykiska, sociala, fysiska eller medicinska besvär som dock ökar med 

stigande ålder. Fysiska problem som kan uppstå på grund av övervikt 

och fetma kan vara ansträngningsastma och smärta under fotsulor, 

höfter, knän och/eller rygg. Medicinska problem relaterade till övervikt 

och fetma kan vara högt blodtryck, ökad risk för typ-2 diabetes, 

avvikande blodfetter, menstruationsrubbningar och/eller svår 

huvudvärk. Psykiska problem som utanförskap och mobbning leder 

ofta till sänkt självförtroende som kan skada barnet/ungdomens fritid, 

sociala liv och skapa ohälsa (Daniel, 2006; 

Ogden, Carroll, Curtin, Lamb & Flegal, 2010).  

Skolhälsovården 

Skolan arbetar hälsofrämjande och preventivt mot ohälsa där systemet 

skall koppla samman hälsofrämjande/sjukdomsförebyggande strategier 

kombinerade till individen och miljön (Hillman, 2010, s. 61). Målet 

inom skolhälsovården är att främja utveckling och välmående hos 

eleven med samarbete av familjen. Skolhälsovården skall bevara och 

förbättra elevernas kroppsliga och själsliga hälsa samt arbeta för sunda 

levnadsvanor och omfatta hälsokontroller, vaccinationer, och enkla 

sjukvårdsinsatser (Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården, 2004, 

s. 13-15;Lindberg & Lagercrantz 2012, s. 74-75). Skolsköterskan skall 

uppmärksamma elever som behöver särskilt stöd, elevernas fysiska, 

psykiska och sociala miljö samt identifiera livsrelaterade hälsorisker. 

Hälsoarbetet utförs i samarbete med eleverna, vårdnadshavare, 

elevpersonal och övrig specialpedagogisk personal från skolan 

(Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården, 2004, s. 20). 

Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande med fokus på det friska. Hon 

står för kontinuitet och uppföljning av barnens hälsa, utveckling och 

har ett nära samarbete med föräldrarna. I skolsköterskans profession 
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ingår samarbete med andra yrkeskategorier såsom lärare, läkare, 

specialpedagoger, socialtjänst, psykologer och tandläkare. 

Skolsköterskan har återkommande hälsobesök där längd och vikt är 

grundpelare i hälsoövervakningen för att uppmärksamma avvikelser 

hos barn och ungdomar i samband med hälsosamtal och vaccinationer. 

Vid bedömningen av ett barns tillväxt ingår pubertetsbedömning, 

skolsköterskan ska upptäcka nytillkomna medicinska besvär samt 

uppmärksamma utvecklingsförsening eller andra svårigheter som kan 

påverka skolgången eller elevens välmående (Socialstyrelsens 

riktlinjer för skolhälsovården, 2004, s. 33,35,40; American Academy 

of Pediatrics Council on School Health, 2008). Skolsköterskan har en 

stor möjlighet att med sitt arbetssätt fånga upp och informera barn och 

ungdomar som lider av övervikt eller fetma. Hälsofrämjande arbete ska 

ha ett helhetsperspektiv som gynnar barnet/ungdomen och som 

omfattar familjen, socialt nätverk, inställning till övervikt i familjen, 

hereditet, kost- och motionsvanor samt fritidsintressen (Miall, Rudolf 

& Levene, 2004, s. 52; Bernando, Matthews, Kaufman & Yang, 2008; 

Pbert et al., 2013). Skolsköterskan kan motivera föräldrar och deras 

barn att göra förändringar i kost och motion där skolan har möjlighet 

att tillhandahålla en hälsosam kost och ge möjlighet för fysisk aktivitet. 

Med en ökad förståelse för övervikt och fetma hos barn- och ungdomar 

kan skolsköterskan tillsammans med andra yrkeskategorier 

stoppa/förebygga fetma som sjukdom vilket gör att livslång och 

kronisk ohälsa kan undvikas (Otto, Wang, Tijerina, Reyna, Farooqi & 

Shelton, 2010; Ward, 2008). 

PROBLEMFORMULERING 
Skolsköterskan kan med sin kunskap och genom hälsoundervisning 

påverka överviktiga och feta barn/ungdomar till ett förändrat kostintag 

och öka deras fysiska aktivitet. Forskning har visat att övervikt och 

fetma i barn- och ungdomsåren kan leda till en förkortad livslängd och 

ökar riskerna för långvarig och kronisk ohälsa i jämförande med barn- 

och ungdomar som är normalviktiga. Skolsköterskan befinner sig i en 

unik position för att utöva sitt hälsofrämjande arbete. Fördjupad 
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kunskap om skolsköterskans förebyggande arbete med barn- och 

ungdomars övervikt/fetma är angeläget. 

SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva skolsköterskans hälsofrämjande 

arbete med överviktiga/feta barn och ungdomar.  

METOD 

Design 

Litteraturöversikten valdes med fokus på aktuell forskning där syftet 

var att skapa en sammanställning av data från tidigare studier. Utifrån 

det valda ämnet söktes litteratur som systematiskt, kritiskt granskades 

och sammanställdes. Studien gjordes för att identifiera 

förbättringsområden i klinisk verksamhet gällande skolsköterskans 

hälsofrämjande arbete kring överviktiga/feta barn- och ungdomar. I 

den integrativa litteraturstudie som har skapats har kvalitativ och 

kvantitativ forskning kombinerats där artiklarnas resultat har 

bekräftats, förstärkts eller motbevisat varandra vilket har resulterat i en 

bredare och djupare förståelse för de områden som undersökts med 

betydelse för skolsköterskans hälsofrämjande arbete (Polit & Beck, 

2013, s. 30, 94, 672-673; Whittemore & Knafl, 2005).  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var artiklar publicerade de senaste fem åren (2008-

2013) med kvalitativ och kvantitativ ansats, språket skulle vara på 

svenska eller engelska, beröra barn 0-18 år samt vara ur 

skolsköterskans perspektiv för att belysa det hälsofrämjande arbetet. 

Exklusionskriterer var artiklar som ej uppfyllde de vetenskapliga 

kriterierna och artiklar som ej motsvarade studiens syfte. 

För att begränsa och utöka antalet träffar inom området valdes enbart 

MesH termer, Cinahl headings samt subheadings. MesH termerna i 

Pubmed var (School nursing), skolsköterska, (Obesity), fetma, 

(Overweight), övervikt samt (School health services), skolshälsovård. I 

Cinahl via EBSCO användes Cinahl headings som (School health 

nursing), skolhälsovård, (Obesity), fetma. Subheadings (Prevention 

and Control (P/C), att förebygga och begränsa, som kombinerades med 
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(Obesity) fetma. Ämnesorden kombinerades i flera led för att avgränsa 

och maximera sökningen mot studiens syfte. Systematiska 

databassökningar gjordes i Pubmed och Chinal via EBSCO med de 

utvalda ämnesorden. Sökorden användes tillsammans och i 

kombination med varandra enligt figur 2 tabell 3 och 4. Den Booleska 

operatören som användes mellan ämnesorden var AND och OR.  

De fastställda inklusionskriterierna gav ett antal artiklar som valdes ut 

och värderades i två steg, en grovsållning med hjälp av titlar, abstrakt 

och ett urvalsförfarande baserats på artiklar i fulltext. Artiklar med 

osäker relevans för studiens syfte sparades för att återigen läsas. De 

framtagna artiklarna i fulltext bedömdes med avseende på inklusions- 

och exklusionskriterierna. Artiklar som nu skapade en osäkerhet valdes 

att ta med till fortsatt kvalitetsgranskning och evidensgradering. 

Dubbelpublikationer exkluderades ur studien. Totalt resulterade 

sökningen i 30 artiklar från Cinahl via EBSCO och 44 artiklar från 

Pubmed samt tre artiklar via manuell sökning som identifierades från 

andra artiklars referenslistor gick vidare till kvalitetsgranskning och 

evidensgradering. 

Litteratursökning och urval 

 

 

Figur 1 
I figur 1 beskrivs arbetet med identifiering av källmaterial till 

litteraturöversikten inspirerad av Polit & Beck, 2013, s. 96; Henricson, 

2012 s.434.  

Irrelevanta studier kasserades 

Ett syfte 
formulerades, 
inklusions- och 

exkulsionskriterier  
skapades. 

 

Databaser och 
sökord 

identifierades. 
 

Primära källor och 
dess material 

identifierades och 
hämtades. 

 

Studier 
granskades och 
lästes för dess 

lämplighet. 
 

Identifierar nya 
studier från andra 

studiers 
referenslistor.  

 

Material lästes och kritiskt 
och kritiskt analyserades 

 

Förbereder till kritisk 
sammanfattning till 

resultatet. 
 

Analyserar och integrerar 
informationen efter under 

teman och teman. 
 

Information kodades 
från de studier som 

funnits 
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Relevansbedömning 

Studier som valdes ut vid litteraturgranskningen gick vidare till 

bedömning av relevans för syftet där bedömningen skedde i två steg. 

Studierna lästes noggrant i sin helhet. Vid osäkerhet av studier togs 

studien med tills motsatsen bevisats att de ej motsvarade syftet eller 

motsvarade studiens exklusionskriterier. De relevanta studierna gick 

vidare till kvalitetsgranskning och evidensgradering (SBU, 2012, s. 15, 

37-38).  

Kvalitetsgranskning och evidensgradering 

Urvalsprocessen redovisas i form av flödeschema där antal titlar, 

abstrakt och fulltext artiklar kan spåras tillbaka i litteratursökningen. 

Artiklarna granskades med en omarbetad bilaga utifrån SBU’s 

granskningsmall av Hellzen & Pejlert, (1999), (Se Bilaga 2). 

Artiklarna lästes, granskades genomfördes en noggrann tolkning och 

översättning, där etiska ställningstaganden vägdes in vid bedömning av 

artikelns kvalité. Resultatet är utefter bästa förmåga redovisat utan att 

framhäva personliga åsikter eller förändrat studiens syfte.  

Figur 2 

Lästa studiers titlar - Start av begränsning/limits                                                                              Exkluderades från studien då 
Cinahl 165 st                            156 st                                             79 st                                                    de ej riktades mot skolsköterskans     
Pubmed 153 st                         132 st                                            129 st                                                   hälsofrämjande arbete                                                     
 
Lästa studiers abstrakt                  Exkluderade studier            
Cinahl 77                                           47 
Pubmed 48                                        4 
                                                                                                                         Svarade inte mot studiens syfte 
                                                                                                                         och dubbletter sorterades bort 
Studier uttagna i fulltext               Exkluderade studier                        
Cinahl 30                                           20                                                          
Pubmed 44                                        21 
 
Studier valda till                             Exkluderade studier                       Studier som inte inkluderades i 
evidensgradering Och                                                                                inklusionskriterierna och/eller var 
kvalitetsgranskning.                                                                                   relevant för studiens syfte. 
Cinahl  10                                           6                                                          
Pubmed  23                                       13                                                        
 
 
Inkluderade studier                       Totalt          
Cinahl                                                4 artiklar                                                                                         
Pubmed                                            10 artiklar                  17 Artiklar valdes ut till studien.         
Artiklar tillkom från                   +3 artiklar                   
manuell sökning   
                      Flödesschema över exkluderade/ inkluderade artiklar i studien. Flödesschemat är en fördjupning av sök tabell 3 och 4. 

 
Sökord/Cinahl Heading 
School health nursing 
Obesity 
Subheading, Prevention and 
Control 
 
Övergripande Limits: 
Artiklar publicerade de senaste 5 åren. 
Svenska och Engelska artiklar.  
Barn 0-18år.  
Full text. 
  

Sökord/MescH termer i Pubmed: 
 ”School nursing” 
  Obesity OR Overweight 
  School health services 



 
 

8 
 

Etiska överväganden 

Ett etiskt resonemang är viktigt vid systematiska litteraturstudier. 

Forskning som har fått tillstånd av etisk kommitté eller där noggranna 

överväganden gjorts innefattade samtycke från personer som 

inkluderats i studierna ökar studiernas kvalitet (Henricson, 2012, s. 

492-493). Krav på artiklarna som ingår i litteraturstudien var att de 

skulle vara godkända av etisk kommitté eller att etiska överväganden 

skulle ha gjorts då studiernas urvalsunderlag ibland var minderåriga. 

Studiernas värde var av hög kvalitet vilket uppmärksammades under 

granskning och analys med noggrannhet på översättning och fokus så 

att resultatet tolkades rätt. Under hela studien har etiska överväganden 

uppmärksammats beträffande urval och presentation av resultat. 

Författaren i studien har presenterat allt resultat som svarar på studiens 

syfte objektivt, ej förvanskat samt beaktat de etiska grundprinciperna 

(jmf Polit & Beck, 2013, s. 150; SBU, 2012, s. 149-155). När 

forskning sker i skolan kan flera olika regelverk vara tillämpliga såsom 

etikprövningslagen och samtycke. Skolor går under offentlighetslagen 

och sekretesslagen, vilket innebär att många av deras dokument skall 

betraktas som offentliga och kan lämnas ut så länge det kan antas att 

den enskilde eller någon närstående inte lider av att uppgiften röjs 

(CODEX).  

Analys 

De valda studierna lästes igenom ett flertal gånger för att få en 

fördjupad uppfattning om deras innehåll med fokus på resultatet. För 

att få en överblick över samtliga studier sammanfattades och översattes 

därefter varje artikel för sig.  

Analysen utfördes med inspiration av Polit & Beck, (2013, s. 119-120, 

603), vilket innebär att en systematiskt och gradvis analys för att kunna 

identifiera mönster, olika underteman och teman som svarade på 

studiens syfte. Alla valda artiklar lästes i sin helhet flera gånger för att 

identifiera begrepp och nyckelord. Text och avsnitt i artiklarna som 

stämde överens med studiens syfte analyserades och sammanställdes 

till de underteman som funnits. Textavsnitt analyserades, markerades 

och kategoriserades systematiskt för att fastställa resultat som svarade 
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på studiens syfte. Innehållet har sedan genom bearbetning och 

organisering, noggrant undersökts för att få med allt resultat som 

svarade på studiens syfte. 

RESULTAT 
 

Tabell 1 representerar identifiering av underteman och temat som 

presenteras i resultatet. 

Tabell 1 

Underteman              Tema                          Artiklar 

                                                                                                       1    2    3     4    5    6    7    8    9   10   11  12   13  14   15  16  17 

Kulturella skillnader  
 
Möjligheter och hinder i 
skolsköterskans 
hälsofrämjande arbete med 
överviktiga/feta barn och 
ungdomar. 

*    *  *   *   *    * 

Brist på tid och 
kunskap 

*  * *   *  *  * *  * * * * 

Arbetsmetoder  *   *   *   *  * *    

Samarbete och 
kommunikation 

* *  *  *    *   *  * *  

 

Studien inkluderar sjutton vetenskapliga artiklar som stämde med 

studiens syfte. Av dessa artiklar kommer nio från USA, fem från 

Sverige, en från Frankrike, Korea och Turkiet. Utifrån analys av 

artiklarna växte ett tema fram som inriktades mot omvårdnadens 

insatser: Möjligheter och hinder i skolsköterskans hälsofrämjande 

arbete med överviktiga/feta barn- och ungdomar. 

Kulturella skillnader 

Studier tog upp svårigheter i skolsköterskornas arbete som kulturella 

skillnader och rädsla för andras reaktioner i det preventiva arbetet. 

Skolsköterskorna ansåg att arbetet med överviktiga barn och ungdomar 

i etniska minoritetsgrupper var ett viktigt men svårt arbete främst av 

annat språk än svenska, olika traditioner och andra matkulturer. En 

handlingsplan var önskvärd som riktades mot överviktiga/feta barn och 

ungdomar där de sociala och kulturella aspekterna skulle tillgodoses. 

Rådgivning till familjer med utländskt ursprung försvårades då mycket 
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information gav lite utrymme för tolkning och handling (Magnusson, 

Kjellgren & Winkvist, 2012; Wu & Steele 2011; Mullersdorf, Zuccato, 

Nimborg & Eriksson, 2010).  

Brist på tid och kunskap 

Studier visade att skolsköterskorna upplevde tidsbrist på grund av hög 

arbetsbelastning som ett hinder i arbetet. Målsättningen var att uppnå 

livsstilsförändring och god hälsa hos barn- och ungdomar vilket 

skapade skuldkänslor, orimliga krav och känslor av ett överväldigande 

ansvar hos skolsköterskorna. Brister i kunskap gällande 

rekommendationer för lämplig kost, motion och motivation till barn 

och deras föräldrar försvårade arbetet. Skolsköterskorna var överens 

om att barn till familjer som lever i mindre gynnsamma 

socioekonomiska förhållanden var i större behov av kunskap för att 

skydda hälsan (Gellar, Druker, Osganian, Gapinski, Lapelle & Pbert, 

2011; Stalter, Chaudry & Polivika, 2011; Morrison-Sandberg, Kubik & 

Johnson, 2011; Wu & Steele, 2011; Mullersdorf, Zuccato, Nimborg & 

Eriksson, 2010; Nauta, Byrne & Wesley, 2009). 

 

Bristande kunskap och stöd från skolledning och annan yrkesverksam 

personal sågs som svårigheter i arbetet. Utbildning gällande hälsosam 

kost, fysisk aktivitet, samt kunskap om portionsstorlekar och hur 

många kalorier som bränns vid olika aktiviteter var önskemål hos 

skolsköterskorna. Dokumentationen om den psykosociala hälsan hos 

överviktiga och feta barn ansågs som en svår del i arbetet då övervikt 

och fetma var ett känsligt ämne (Wu & Steele 2011; Mullersdorf, 

Zuccato, Nimborg & Eriksson, 2010; Gellar, Druker, Osganian, 

Gapinski, Lapelle & Pbert, 2012; Mériaux, Berg, & Hellström, 2010; 

Epstein, et al. 2010).  

 

Arbetet med överviktiga/feta barn- och ungdomar ansågs som roligt 

trots en känsla av otillfredsställelse då verksamheten var svårarbetad. 

Skolsköterskornas erfarenhet och kunskap av egen övervikt upplevdes 

ibland som positivt då medvetenheten ökade, där egna attityder, synsätt 

och fördomar gjorde det möjligt att spegla arbetet professionellt men 
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riktat mot barnen. Erfarenheterna hjälpte skolsköterskorna att hitta en 

positiv balans i arbetet med överviktiga barn och ungdomar. Då 

skolsköterskorna ansåg sig som professionell och var neutral i sitt 

arbete kunde skolsköterskan hantera den känsliga frågan om övervikt 

och fetma på ett välarbetat sätt. Förtroenden som skapades mellan 

skolsköterskan och barnen ansåg skolsköterskorna vara en effektiv 

resurs i kampen mot barnfetma. Skolsköterskornas kunskap om 

beteendeförändringar, hälsosam kost, och fysisk aktivitet kunde ge 

barn- och ungdomar redskap att förändra sin livsstil. Fortlöpande 

utbildning hos skolsköterskorna hade en viktig roll för att förebygga 

och minska barnfetma. Genom att skolsköterskan spred positiva 

hälsoaspekter om hälsosam kost och fysisk aktivitet till barnen fick de 

med sig god kunskap. Skolsköterskorna menade att insatser till barnen 

gör att de får med sig goda erfarenheter från skolorna vilket var 

betydande för att barnen utvecklade sunda kost- och motionsvanor som 

minskade risken för ohälsa och kroniska sjukdomar. Skolsköterskorna 

belyste de positiva aspekterna i kost och motion som kunde ändra 

barnens negativa attityder och leda till en hälsosam livsstil vilket 

skapade en förbättrad självkänsla. Övervikt och fetma var ett 

anmärkningsvärt problem i de allmänna skolorna och ett stort intresse 

fanns för förebyggande åtgärder och en vilja av att åstadkomma en 

förändring. Upplevelsen av god kunskap hos föräldrar och barn ökade 

möjligheterna för en livsstilsförändring och ökad kunskap av 

hälsosamma beteenden. (Mullersdorf, Zuccato, Nimborg & Eriksson, 

2010; Kilicarslan-Toruner & Savaser, 2010; Morrison-Sandberg, 

Kubik & Johnson, 2011; Epstein et al., 2010). 

 

En negativ livsstil hos ungdomarna ökade risken för depression och en 

lättillgänglighet för social isolering vilket skapade en oro hos 

skolsköterskan. Eleverna hade ofta svårt att hålla takt med andra barn 

under raster och under gymnastiktillfällena vilket ibland skapade en 

ond cirkel som resulterade i en upplevd social isolering. Problem med 

elevers bristande självkänsla och ökad förekomst av mardrömmar var 

svåra ämnen att hantera i arbetet. Skolsköterskorna menade att 
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okunskap gällande kost kombinerat med en stillasittande livsstil var en 

stor problematik hos eleverna. Identifieringen av överviktiga/feta barn- 

och ungdomar var svår, då en identifikation av övervikt och fetma ofta 

sågs som negativ och nedlåtande vilket kunde påverka elevens 

självkänsla och ökade risken för depression som i sin tur har 

förbindelser med utanförskap och mobbning (Mullersdorf, Zuccato, 

Nimborg & Eriksson, 2010; Epstein, et al. 2010; Gellar, Druker, 

Osganian, Gapinski, Lapelle & Pbert, 2012).  

 

I en studie av Chae, Kwon, Kim & Jang, (2010), var många ungdomar 

intresserade av att förändra sin vikt men saknade kunskap om kost. 

Oregelbundna måltider och skräpmat lade vikt på skolsköterskans 

arbete kring hälsosamma beteenden som ökade ungdomarnas kunskap 

om kost och motion som ledde till en livsstilsförändring.  

Arbetsmetoder 

Trånga lokaler i kombination med tidsbrist och otillräckligt stöd från 

skolans ledning försvårade BMI mätning. Skolsköterskorna menade att 

yngre barn krävde större uppmärksamhet för att mätningen skulle bli 

korrekt där de önskade sig mer kunskap inom ämnet. Kontinuerliga 

viktkontroller skulle ingå i läroplanen för att underlätta 

skolsköterskans arbete på ett mer strategiskt sätt för att öka 

medvetenheten om överviktiga/feta barn- och ungdomar. Makt som 

lärarna hade över scheman skapade svårigheter för skolsköterskan att 

få kontakt med barnen. Hög arbetsbelastning var hinder för BMI 

screening (Stalter, Chaudry & Polivika, 2009; Stoddard, Kubik & 

Skay, 2008; Hendershot, Telljohann, Price, Dake & Mosca, 2008; 

Nauta, Byrne & Wesley, 2009; Stalter, Chaudry & Polivika, 2011; 

Tyler& Horner, 2008). 

Skolsköterskorna hade administrativt stöd för att bedöma elevernas 

BMI och menade att BMI mätning kan identifiera och användas som 

ett redskap och övervaka elevernas hälsa i kampen mot barnfetma. 

Skolsköterskor använde tillväxtkurvan som ett positivt redskap för att 

inspirera barnen. Mätinstrumentet upplevdes positivt i arbetet för 

identifiering av överviktiga barn- och ungdomar med förutsättning att 
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alla skolsköterskor vägde och mätte lika (Stoddard, Kubik & Skay, 

2008; Hendershot, Telljohann, Price, Dake & Mosca, 2008; Melin & 

Lenner, 2009; Jain & Langwith, 2013). 

 

I en studie av Nauta, Byrne & Wesley (2009), tog skolsköterskorna 

upp det svåra arbetet gällande kosten. Cafeterian och 

snabbmatsautomater försvårade arbetet avsevärt. Bristen på kalorifattig 

kost och tillgängligheten till kaloririk kost var hinder i arbetet för 

skolsköterskorna och försvårade möjligheten hos eleven till en 

livsstilsförändring. 

Skolsköterskorna införde motiverande samtal i sitt arbete där den 

svåraste delen ansågs vara motivation och inte information 

(Mullersdorf, Zuccato, Nimborg & Eriksson, 2010). 

Samarbete och kommunikation 

Arbetet med föräldrarna sågs som en svår del i arbetet. Intrång på 

privatliv och rädsla för att inkräkta på familjens privata sfär skapade 

hinder i skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Skolsköterskorna 

kände en osäkerhet i hur mycket de kunde ingripa utan att ta över för 

mycket ansvar. Frågor gällande handläggning av överviktiga/feta barn 

och ungdomar var problematisk på grund av ämnet. Rädsla för kontakt 

med familjen och en önskan om att familjen själv skulle ta första 

kontakten medförde att skolsköterskan förbisåg problemet om övervikt 

och fetma. Målsättningen var att vilja barn- och ungdomars bästa med 

respekt för deras integritet. Balansen mellan övervikt/fetma med 

respekt för barn- och ungdomars integritet var svårigheter i arbetet. I 

första kontakten med familjen valdes orden med omsorg. Ett bristande 

engagemang hos föräldrarna skapade en känsla av hjälplöshet hos 

skolsköterskorna i arbetet kring övervikt och fetma. Upplevelsen hos 

skolsköterskorna att leverera känslig information till föräldrar och barn 

var nedvärderande och utpekande där skolsköterskorna önskade sig 

mer kunskap och strategier om hur de på bästa sätt kunde arbeta 

tillsammans med familjen för att motivera barnet. Stressade föräldrar 

missade ofta tider och lät barnet själv besöka skolsköterskan vilket inte 

gynnade det hälsofrämjande arbetet i familjen. Rådgivningen till barn 
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och deras föräldrar var svårarbetat. Skolsköterskorna oroade sig för att 

barnen skulle känna sig utpekade och mobbade på grund av sin 

övervikt/fetma. Andra skolsköterskor hade den erfarenhet att första 

kontakten med föräldrarna skapade problem om de själva inte 

upplevde sina barn som överviktiga eller feta. Skolsköterskorna 

önskade stöd från skolledningen och handlingsplaner gällande övervikt 

och fetma (Mullersdorf, Zuccato, Nimborg & Eriksson, 2010; Stalter, 

Chaudry & Polivika, 2009; Nauta, Byrne & Wesley, 2009; Melin & 

Lenner, 2009; Tyler, & Horner, 2008; Borup & Holstein, 2010). 

Skolsköterskorna ansåg att föräldrarnas insats var den största och 

avgörande faktorn för ett framgångsrikt arbete som ledde till en 

förändring i livsstilen hos barnen. När skolsköterskan lyckades etablera 

ett gott samarbete med hela familjen och dåliga vanor förändrades fick 

skolsköterskan en positiv känsla av ett lyckat arbete. Ett svar från 

familjen behövde inte komma direkt då betänketiden sågs som positiv i 

ett kommande förändringsarbete. Skolsköterskorna önskade att 

föräldrarna hade mer fysisk kontakt med skolan och skolsköterskan för 

att uppnå bästa möjliga resultat av en livsstilsförändring, en god hälsa 

och välbefinnande. (Mullersdorf, Zuccato, Nimborg & Eriksson, 2010; 

Melin & Lenner, 2009; Epstein, et al. 2010; Tyler & Horner, 2008; 

Jain & Langwith, 2013). 

 

Osäkerhet i arbetet om de gjort rätt eller fel med överviktiga och feta 

barn- och ungdomar sågs som en svårighet främst då de ofta arbetade 

ensamma och inte kunde ventilera frågor med annan yrkesverksam 

personal. De önskade sig mer stöd, tid och resurser men även en 

bredare förståelse om övervikt och fetma samt ett närmare samarbete 

med olika instanser, föräldrar och annan yrkesverksam personal inom 

skolan. Skolsköterskorna menade att barns övervikt och fetma har sitt 

ursprung i dåliga vanor som är svåra att bryta och oftast finns hos hela 

familjen. Ett kontinuerligt samarbete med dietist och pediatriska 

kliniker var nödvändigt där de önskade bättre samarbete så 

skolsköterskorna kunde fortsätta arbetet på individnivå för att uppnå 

bästa möjliga hälsa. Skolsköterskorna menade att arbetet med 
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överviktiga barn bör genomtränga alla nivåer i samhället med deras 

barn och familjer. Hälften av alla barn- och ungdomar uppskattade inte 

dialogen och följer inte de råd som gavs. En bristfällig dialog 

understryker behovet av mångsidiga strategier hos skolsköterskan för 

att åstadkomma en förändring hos eleverna (Mullersdorf, Zuccato, 

Nimborg & Eriksson, 2010; Melin & Lenner, 2009; Borup & Holstein, 

2010). 

Känslig information kan skapa negativa konsekvenser. Fel ord kan 

leda till minskat självförtroende och goda ord kan leda till framgång 

inom en hälsosammare livsstil genom ett professionellt förhållningssätt 

till barn/ungdomar och deras familjer. Arbetet med överviktiga barn 

kräver tålamod och långsiktiga perspektiv. Tålamod krävs för att hålla 

familjen motiverad liksom processen av viktminskning (Mullersdorf, 

Zuccato, Nimborg & Eriksson, 2010). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie är fokuserad på en forskningsfråga som 

försöker identifiera, värdera, välja ut och syntetisera all högkvalitativ 

forskning inom ämnet som är relevant för frågan (Polit & Beck, 2013, 

s. 95). Då syftet var att beskriva skolsköterskans hälsofrämjande arbete 

kring barn- och ungdomar som lider av övervikt och fetma valdes en 

integrativ litteraturöversikt som metod. Avsikten var att den kunskap 

som erhölls i denna studie skulle kunna användas för att identifiera 

förbättringsområden i rutiner eller för att skapa ett förändringsarbete i 

klinisk verksamhet gällande skolsköterskans hälsofrämjande arbete 

kring överviktiga/ feta barn- och ungdomar. Litteratursökningen 

försvårades då artiklarna handlade om många medicinska åkommor 

som ofta är en biåkomma av övervikt och fetma. Materialet har 

hämtats från två databaser, Pubmed, Cinahl via EBSCO samt en 

manuell sökning har gjorts utifrån andra artiklars referenslistor. Fler 

databaser kunde ha använts vid litteratursökningen för att ge ytterligare 

underlag till studien men tiden var begränsad. Ämnesorden som 

använts valdes för att få en bredd av forskningsläget. Sjutton artiklar 
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användes slutligen i resultatet. Resultatet hade kunnat få en högre 

giltighet med fler artiklar men slutsatser kan ändå dras utifrån de valda 

artiklarna.   

 

Önskan är att sökningen skall innefatta all befintlig och relevant 

litteratur inom det valda ämnesområdet dock finns inga sökningar som 

täcker in allt. Alla sökord är inte definierade vilket kan göra att all 

litteratur inte finns i de aktuella databaserna. Sökstrategins säkerhet 

och känslighet är avgörande för en god sökning (SBU, 2012, s. 25-26).  

 

En styrka och en svaghet i litteraturstudien var att litteratursökningen 

begränsades till endast fem år bakåt i tiden. Om sökningen gjorts 

bredare hade möjligtvis mer relevant material funnits som denna studie 

gått miste om, men styrkan i studiens resultat är fokuserat på den 

senaste forskningen. Kvantitativa artiklar är ofta är generaliseringsbara 

och kvalitativa studier innebär att man försöker fånga upplevelser och 

känslomässiga reaktioner, kombinationer av forskning är styrkor i 

studien. En svaghet i studien är att många artiklar är gjorda utomlands 

vilket skapar kulturella skillnader och kan vara svåra att generalisera i 

andra länder. Analysens trovärdighet har upprätthållits genom 

diskussion angående teman och underteman med handledare tills 

slutsats uppnåtts. De vetenskapliga artiklarna var primära källor och 

erhöll hög kvalitet vid kvalitetsgranskningen vilket ökar studiens 

validitet och trovärdighet. 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa skolsköterskans 

hälsofrämjande arbete med överviktiga/feta barn- och ungdomar. 

Resultatet visade att strukturerade och evidensbaserade insatser i 

skolan gav skolsköterskan stora möjligheter att påverka barn och 

ungdomars hälsa genom ett helhetsperspektiv som omfattade familj 

och yrkesverksam personal med barnet/ungdomen i centrum. Trots 

möjligheter i skolsköterskans hälsofrämjande arbete fanns många 

hinder och svårigheter. 
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Kulturella skillnader: Skolsköterskan upplevde kulturella skillnader 

som en svår del i arbetet. Studier av Moyers, Bugle & Jackson, (2005) 

och Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten, (2009) belyser 

skolsköterskornas hinder i arbetet med familjer från andra kulturer där 

bristande språkkunskap, synen på övervikt och mat försvårade arbetet.  

 

Brist på tid och kunskap: Vidare i resultatet framkom tydligt 

skolsköterskors erfarenheter och uppfattningar av att arbeta med 

övervikt och fetma. Där tidsbrist, hög arbetsbelastning och begränsade 

resurser skapade skuldkänslor och orimliga krav hos skolsköterskorna 

vilket försvårade deras arbete. Detta överensstämmer med studier av 

Mikhailovich & Morrison, (2007), Edvardsson, Edvardsson & 

Hörnsten, (2009) Story et al., (2002) där brist på tid och hög 

arbetsbelastning komplicerade arbetet.  

 

Det hälsofrämjande arbetet med överviktiga/feta barn- och ungdomar 

sågs som betydelsefullt då övervikt och fetma påverkade barn- och 

ungdomars hälsa negativt. Skolsköterskorna upplevde rädsla för att 

barnen skulle bli socialt isolerade och utsatt för mobbning. Studier av 

Story et al. (2002) och Swallen, Reither, Haas & Meier, (2005) menar 

skolsköterskorna att elevernas hälsa påverkas på både lång och kort 

sikt av övervikt.  

 

Skolsköterskorna ville hjälpa barnen att förändra sina beteendemönster 

och sin livsstilsförändring genom att äta rätt. I studier av Moyers, 

Bugle & Jackson, (2005) och Clausson, Petersson & Berg, 2003 menar 

de att lättillgänglighet av godis- och läsk automater och ingen 

möjlighet till att välja hälsosammare alternativ på luncherna skapade 

svårigheter för barnen att åstadkomma en förändring samt försvårade 

arbetet kring övervikt och fetma.  

 

Erfarenheter av övervikt och fetma ökade medvetenheten hos 

skolsköterskorna vilket gjorde det möjligt att arbeta professionellt 

riktat mot barnen. Ett professionellt arbete ledde till att skolsköterskan 
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kunde hantera den känsliga frågan om övervikt på ett nyanserat sätt 

vilket förstärks i studier av Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten, 

(2009) och Stevens (2010) där skolsköterskorna ansåg sig vara väl 

medvetna om orsakerna som dåliga kostvanor, en stillasittande livsstil 

och överdriven kalorikonsumtion.  

 

Arbetsmetoder: I resultatet framgick både positiva och negativa 

erfarenheter och uppfattningar av BMI mätning. Några skolsköterskor 

upplevde mätverktyget som positivt. I studier av Edvardsson, 

Edvardsson & Hörnsten, (2009), Mikhailovich & Morrison, (2007) och 

Story et al., (2002) var BMI mätning ett verktyg som underlättade 

arbetet och kunde användas för att identifiera överviktiga/feta barn- 

och ungdomar.  

 

Andra skolsköterskorna upplevde kunskapsbrist kring BMI mätning 

och önskade sig mer kunskap inom ämnet vilket framkommer i en 

studie av Boonpleng, Chang & Gallo, (2012). 

 

Samarbete och kommunikation: I resultatet framkom att föräldrarnas 

insats var en avgörande faktor för ett framgångsrikt arbete och där 

skolsköterskan upplevde samarbetet som en svårighet. Övervikt är ett 

känsligt ämne som skapade svårigheter i hur informationen fördes 

vidare till barn och deras familjer. Tidigare forskning av Edvardsson, 

Edvardsson & Hörnsten, (2009), Moyers, Bugle & Jackson, (2005) och 

Mikhailovich & Morrison, (2007) visar att skolsköterskan i dialog med 

föräldrar valde sina ord med omsorg.  I studien av Edvardsson, 

Edvardsson & Hörnsten, (2009) ansåg skolsköterskorna att det var 

lättare att samtala om övervikt/fetma med de föräldrar som själv sökt 

hjälp.  

 

Mer stöd av skolledningen vid eventuella insatser i arbetet med 

överviktiga/feta barn bekräftas i en studie av Boonpleng, Chang & 

Gallo, (2012). Komplicerade familjesituationer, brist på motivation, 

samt en rädsla för att familjerna skulle uppfatta information om 
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barnets/ungdomens övervikt som ett personligt påhopp försvårade 

arbetet. Story et al. (2002) visar i sin studie att det fanns brist på 

intresse och engagemang hos föräldrar samt skolsköterskornas rädsla 

för att kränka och förolämpa familjen. 

 

Resultatet visade att skolsköterskor bör ha ett nära samarbete med barn 

och deras familjer för att integrera ett aktivt liv och goda matvanor i 

deras dagliga liv. I studier av Boonpleng, Chang & Gallo, (2012) och 

Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten, (2009) var dålig kunskap om 

kost hos föräldrar som skapade hinder och svårigheter att åstadkomma 

en livsstilsförändring. Skolsköterskan ville tillsammans med familjen 

öka engagemanget och stödja beteendeförändringen och hitta lämpliga 

strategier för varje familj där det kommunikativa samspelet var 

avgörande för ett gott hälsofrämjande arbete.  

Svårigheter att möjliggöra goda relationer till överviktiga/feta barn- 

och ungdomar samt deras föräldrar var ett hinder i arbetet. I arbetet 

med låginkomstfamiljer var ett förändringsarbete ofta svåretablerat, 

vilket berodde på kunskapsbrist kring kost och fysisk inaktivitet. I 

studier av Meriaux, Hellström & Mårlid, (2008) och Swallen, Reither, 

Haas, & Meier, (2005) lade skolsköterskan upp kortsiktiga mål och 

gav råd om att göra små förändringar i syfte med att öka aktiviteten 

och förbättra kosten hos låginkomstfamiljer. 

 

Sammanfattningsvis framkommer många brister och svårigheter i 

skolsköterskans hälsofrämjande arbete kring överviktiga/feta barn- och 

ungdomar. Skolhälsovården är nyckelmiljöer för att skolsköterskan 

skall kunna förebygga övervikt och fetma hos barn och ungdomar. 

Resultatet visar att många aspekter måste tillgodoses för att lyckas med 

ett hälsofrämjande arbete. Ett hälsoprogram kräver många aspekter för 

ett lyckat arbete. I studier av Lee, Ha, Vann & Choi, (2009) kan 

hälsoprogram vara effektivt mot fetma, men problematiken om hur 

man genomför program i verkliga skolmiljöer är svåretablerade. 

Svårigheter som finansieringsstöd, olika intressen och behov hos 

skolorna samt planering och ansökan om bidrag hindrade 
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genomförandet. Logistik och planering för friskvården var svårigheter i 

arbetet för att kunna implementera ett väl fungerande hälsoprogram i 

skolorna. 

 

För att främja hälsa och förhindra ohälsa är det viktigt och avgörande 

hur skolsköterskan på sikt arbetar med ohälsa. Med kunskap om 

hälsans värde och för att hindra ohälsa i tidig ålder är det av största 

vikt att tidigt upptäcka brister i hälsan för att lyckas med ett preventivt 

hälsofrämjande arbete. Ett hälsoprogram som skall bidra till en 

förbättrad hälsa kräver stora arbetsinsatser och ett samarbete med 

föräldrar och annan skolpersonal. Skolsköterskans arbete kring fetma 

bör omfatta följande aktiviteter: hälsotillsyn, identifiera och spåra 

patienter i riskzonen, födelsevikt, socioekonomiska, kulturella eller 

miljömässiga faktorer. I en studie av Lee, Ha, Vann & Choi, (2009) 

menar att skolsköterskorna kan erbjuda utbildning i klinisk rådgivning 

för att öka medvetenhet och kunskap om fördelar som leder till en 

ökad självinsikt. Skolsköterskor kan stödja barn och familjer i att 

undvika stillasittande beteenden och istället tillhandahålla dem med 

lämpliga resurser. Socialt stöd och gruppdeltagande kan bidra till att 

övervinna intrapersonella barriärer. Wright, (2011) menar att 

skolsköterskor är i en unik position för att avhjälpa de akuta 

folkhälsoproblemen av barnfetma på skolorna genom hälsoprogram 

som omfattar barn och föräldrautbildning. Ett samarbete mellan 

skolsköterskan, skolans personal och föräldrarna kan skapa och 

upprätthålla en kulturell och samhällelig förändring som behövs för 

hälsovägledande insatser i skolan. Genom att skolsköterskorna kan 

fokusera på hela familjen kan det underlätta det preventiva arbetet i 

skolorna, genom att involvera familjerna underlättas barnens livsstil. 

Att göra en livsstilsförändring kan lyckas tillsammans med 

skolsköterskans stöd och uppföljande arbete. Ett utbildningsprogram 

för föräldrar skulle kunna minska förekomsten av barnfetma samt bidra 

till en hälsosammare livsstil. 
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Skolsköterskan behöver ha medvetenhet, kunskap, information och en 

tydlighet i arbetet för att kunna åstadkomma en förändring hos barn 

och ungdomar. Föräldrarnas inverkan på barnen och ungdomarna kan 

öka möjligheterna för en sund livsstil. Kosten i hemmet är en 

avgörande faktor för hur barnen äter och väljer sin kost. Resnick, et al., 

(2009) menar i sin studie att barnfetma kan minskas genom 

föräldrafokuserade insatser som riktar sig mot kost och motion. 

Föräldrar har möjlighet att påverka barnens aktivitets- och 

kostvanor. Med tanke på föräldrarnas påverkan på viktrelaterade 

beteenden kommer föräldrafokuserade insatser sannolikt att ha en stor 

inverkan på barndomens övervikt. Med vägledning från skolsköterskan 

kan ett utbildningsprogram utformas för att kommunicera om hälsa, 

träning och att äta rätt för att förbättra föräldrar-barn kommunikationen 

samt beteenden kring kost och fysisk aktivitet.  

 

Skolsköterskor kan förhindra övervikt och fetma i skolåldern särskilt 

genom fokuserade insatser socialt, psykiskt och emotionellt. 

Tillsammans med annan skolpersonal kan skolsköterskan tackla de 

svåra frågorna om barnfetma. Ett samarbete ger stöd i att leverera 

känslig information samt stärka föräldrarna genom utbildningar 

gällande kost och fysisk aktivitet. I studier av Weepie, & McCarthy 

(2002), Long, Mareno, Shabo & Wilson (2012), och Wright (2011) 

menar att skolsköterskan fungerar som en länk mellan hemmet och 

skolan där tillförlit och förtroende skapas mellan alla parter. 

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete kan beskrivas som en 

hälsostödjande roll, en roll som hälsoutbildare och en som kan ge 

hälsoinformation. Skolbaserad utbildning om kost och en 

hälsosamlivsstil kan minska övervikt och fetma hos barn- och 

ungdomar. Ökad kunskap om kost och motion ökar medvetenheten, 

minskar vikten och ger kunskap som har stor inverkan på val av livsstil 

nu och senare i livet. Skolsköterskans roll i interventioner och 

preventiva åtgärder för hälsa där ambitionen för skolsköterskan skulle 

vara att den traditionella och konventionella hälsoundervisningen 

skulle integreras i ett sambandsteam tillsammans med andra 
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hälsoaktörer där skolsköterskan skulle ha rollen som hälsoexpert. 

Skolor bör undersöka kostnadseffektiva åtgärder för att genomföra ett 

lyckat hälsoprogram för att arbeta för en friskare befolkning.  

Klinisk implikation och vidare forskning 

Förhoppningen med denna litteraturöversikt är att resultatet skall ge 

tankar och idéer till att utforma ett hälsoprogram i skolan som främjar 

elevernas hälsa, välbefinnande och förebygger övervikt och fetma. Ett 

nationellt program som omfattar alla elever för att förhindra övervikt 

och fetma. Ett program där skolan lägger fokus på fysisk aktivitet, fler 

idrottslektioner och hälsosam kost. Ett omfattande program som grund 

men kan utformas utefter individens behov där skolsköterskan kan ge 

förslag på fysik aktivitet och kost. Kontinuerlig uppföljning i form av 

hembesök där skolsköterskan lägger stor vikt på ett nära samarbete 

med föräldrar och annan yrkesverksam personal.  

Med ett nationellt program inom skolhälsovården som syftar till att 

främja hälsa blir det förebyggande arbetet med att förhindra övervikt 

och fetma likvärdigt inom alla skolor. Skolsköterskan kan tillsammans 

med skolledningen prioritera kost, fysisk aktivitet som förebygger 

övervikt och fetma. Externa bidrag till barn- och ungdomar för att öka 

deras fysiska aktivitet. Skolsköterskan kan ordna tema dagar till 

föräldrar för att öka kunskap om kost och motion. Vidare erbjuda barn 

och deras familjer möten i grupp som innefattar utbildnings- och 

motionsdagar för att ge en ökad kunskap och förståelse.  
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Bilaga 1 
SBU:s kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvantitativ metod. 

 

SBU:s kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvalitativ metod. 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 
K Väldefinierad frågeställning. Relevant och 

tydligt beskrivet urval. Tydligt beskriven 
datainsamling och analysmetod. Logiskt och 
begripligt beskrivna tolkningar och slutsatser. 
God kommunicerbarhet och replikerbarhet. 

 
 
- 

Vagt definierad frågeställning. Otydligt 
beskrivet urval. Otillräcklig beskriven 
datainsamling och analysmetod. Vagt 
beskrivna tolkningar och slutsatser. 
Oklar kommunicerbarhet och 
replikerbarhet. 

 

 I= Hög kvalitet II= Medel III= Låg kvalitet 
RCT Större välmonitorerad multicenter studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 
och metoder inklusive behandlingsteknik. 
Patientmaterialet tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. 

 
 
- 

Randomiserad studie med för få  
patienter och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig 
statistisk styrka. Bristfälligt antal 
patienter, otillräckligt  
beskrivet eller stort bortfall. 

CCT Väldefinierad frågeställning, tillräckligt  
antal patienter och adekvata statistiska  
metoder. 

 
- 

Litet antal patienter, tveksamma 
statistiska metoder. 

DS Stort konsekutivt patientmaterial som är väl 
beskrivet och analyserat med adekvata 
statistiska metoder (t.ex. multivariatanalys, 
fall-kontrollmetodik, etc). Lång uppföljning 

 
 
 
- 

Begränsat patientmaterial otillräckligt 
beskrivet, alltför kort uppföljning 
eller inadekvata statistiska metoder. 
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Typ av studie: Original □ Review □ Annan □………………….. 

Kvantitativ □ Kvalitativ □ 

Område:  

1………………………………….….  □ 

2………………………………..…..   □ 

3……………………………………..  □ 

4……………………………………..  □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I) □ Medel (II) □ Låg (III) □  

Kommentar:……………………………………………………………………………………. 

Fortsatt bedömning: Ja □ Nej □  

Motivering:…………………………………………………………………………………….. 

 

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:……………………………………………………………………… 

Typ av studie 

Kvalitativ: Deskriptiv □ Intervention □ 

Annan □........................................................................................ 

Kvantitativ: Retrospektiv □ Prospektiv □ 

Randomiserad □ Kontrollerad □ 

Intervention □ Annan □................................... 

Studiens omfattning: Antal försökspersoner (N):……….. Bortfall (N) ……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?......................................... Studiens längd……………  
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Beaktas: Könsskillnader? Ja □ Nej □ Åldersaspekter? Ja □ Nej □ 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?                                                          Ja □   Nej □   

Är perspektiv/kontext presenterade?                                                                   Ja □   Nej □   

Finns ett etiskt resonemang?                                                                               Ja □   Nej □   

Urval relevant?                                                                                                    Ja □   Nej □   

Är försökspersonerna väl beskrivna?                                                                  Ja □   Nej □   

Är metoden tydligt beskriven?                                                                            Ja □   Nej □   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?                                               Ja □   Nej □   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i 

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?                                      Ja □   Nej □   

Kvantitativa studier 

Urval: Förfarandet beskrivet                                             Ja □ Nej □ 

Representativt                                                                    Ja □ Nej □ 

Kontext                                                                              Ja □ Nej □ 

Bortfall: Analysen beskriven                                             Ja □ Nej □ 

Storleken beskriven                                                           Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven                                                   Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod                                                   Ja □ Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd?  

………………………………………………………………………………………………….. 

Etiskt resonemang                                                              Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten -valida                                                     Ja □ Nej □ 

-reliabla                                                                              Ja □ Nej □ 

Är resultatet generaliserbart?                                             Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Omarbetad utifrån SBU’s granskningsmall av Hellzen, O., & Pejlert, A .(1999). 
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Tabell 2 

Iso-BMI, från International Obesity Task Force 
(u.å.).  
 

Iso-BMI räknas ut på samma sätt som traditionellt 
BMI. Längd x Längd i meter. Vikten divideras med 
summan i längden. Tabellen översätter traditionellt 
BMI till viktklassificeringar för barn och ungdomar 
under 18 år. Om övervikt eller fetma inte stämmer in 
är barnet troligtvis normalviktigt. Observera att 
undervikt inte finns definierat för barn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålder Övervikt Fetma 

 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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Tabell 3 Litteratursökning visar antal träffar i Cinahl 2013-09-03                                                           

Sökord/Cinahl headings Begränsningar Cinahl via EBSCO 
School health nursing 

 
 9219 st 

 
Obesity      38767 st 

 

 Obesity; Subheadings:                                        

 Prevention & Control (/PC)                                                                                    
  6053 st 

 School health nursing 

AND Obesity     
 315 st 

School health nursing                                                                                           

Obesity/PC 
 165 st 

School health nursing                         

Obesity/PC 

Childbirth-18 years                               156 st                                                              

School health nursing                          

Obesity/PC 

Childbirth-18 years                               

Engelska & Svenska                               
79 st 

School health nursing                          

Obesity/PC                                              

Childbirth-18 years                               

Engelska & Svenska                               

Publikationer mellan                             

2008-2013 

77 st 

School health nursing                          

Obesity/PC             

Childbirth-18 years                               

Engelska & Svenska                               

Publikationer mellan                             

2008-2013 

Full text                                                                                           

30 st Valda artiklar lästes i full text. 

Tabell 4 Litteratursökning visar antal träffar i Pubmed 2013-09-03                                        

Sökord/MesH termer Begränsningar Pubmed (Medline) 

”School nursing” 
 

 4318 st 
 

Obesity OR Overweight 
 

 195223 st 
 

School health Services  18128 st 

Obesity OR Overweight AND 
School health services 

 1913 st 

”School nursing” AND 
Obesity OR Overweight 

 1198 st 

”School nursing” AND 
Obesity OR Overweight AND 
School health services 

 153 st 

”School nursing” AND 
Obesity OR Overweight AND 
School health services 

Ålder Childbirth-18 years 
 

132 st 

”School nursing” AND 
Obesity OR Overweight AND 
School health services 

Ålder Childbirth-18 years 
Engelska & Svenska 

 

129 st 

”School nursing” AND 
Obesity OR Overweight AND 
School health services 

Ålder Childbirth-18 years 
Engelska & Svenska 
Publikationer mellan 
2008-2013 

48 st 

”School nursing” AND 
Obesity OR Overweight AND 
School health services 
 

Ålder Childbirth-18 years 
Engelska & Svenska 
Publikationer mellan 
2008-2013 
Full text 

44 st Valda artiklar lästes i full text. 
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              Tabell 4   

              Översikt av inkluderade artiklar i resultatet                                                                                                                                      

 
Författare 

År 
Land 

Studiens syfte Design/Interve
ntion 

Deltagare (n=) 
(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat  

Chae, S-M., Kwon, I., 
Kim, C-J., & Jang, J. 

(2010). Syd Korea 

Analysera vikt 
kontroller hos 

koreanska ungdomar 
utifrån teoretisk 

modell. 

Kvantitativ 
design 

Tvärsnittsunde
rsökning. 

n=475 
(26) på grund av 

ofullständiga 
enkäter. (14) föll 

bort då de var 
underviktiga. 

Chi 2 test, 
(MANOVA) (ANOVA) 

 

Noggrann övervakning av viktkontroll för överviktiga 
ungdomar och att identifiera problemen så tidigt som 

möjligt för att kunna inleda lämpliga vård-ingripanden. 
En förvrängd uppfattning av vikten hos ungdomar kan 

leda till en negativ kroppsuppfattning och vidare till låg 
självkänsla. Detta tyder på att sjukvårdspersonal måste 

uppmuntra ungdomar till att upprätthålla en lämplig 
uppfattning om sin kropp och vikt samt att vägleda dem 

att utöva god fysisk aktivitet i kombination till 
näringsrik kost. 

DS I 

Borup., & Holstein. 
(2010). Sverige 

Var att undersöka 
överviktiga barn med 
normal viktiga barn 
hur de upplevde en 

dialog med 
skolsköterskan. 

Kvantitativ 
design. 

Randomiserad/
kontrollerad 

undersökning. 

n=64 skolor 
(9) 

n=5250 elever 
(633) median ålder 

11.6, 13.6 och 
15.6 år gamla 

elever. 

Tematisk innehålls analys. I resultatet framgick det att hälften av alla barn inte 
uppskattade dialogen med skolsköterskan vilket la stor 
vikt på att skolsköterskan identifierar hinder och hittar 
strategier till att få kontakt med eleverna för att kunna 

förebygga övervikt och fetma. 

RCT I 

Epstein, S., Geniteau, 
PC., Hermouet, P., 

Mok, E., Fournier, J., 
& Hankard, R. (2010). 

Frankrike 

Var att se hur 
överviktiga flickor 

påverka av sin 
övervikt. 

Kvantitativ 
ansats 

(Marjorie 
Gordon´s 
nursing 

diagnostic 
procedure), 

semi 
strukturerade 
intervjuver 

med 11 frågor. 

n=39, 18 åriga och 
överviktiga flickor 

deltog i studien. 

Mann-Whitney-test. 
Chi 2 test, frekvens %. 

En tredjedel av flickorna led av dåligt självförtroende 
på grund av sin övervikt och att många av flickorna led 
av mardrömmar. Resultatet kom fram till att 
skolsköterskans ingripande är en viktig del i arbetet där 
fokus ligger på de positiva aspekterna och betonar all 
förändring såsom aktivitet kost och elevernas attityder. 

DS I 

Gellar, L., Druker, 
S.,Osganian, SK., 

Att utvärdera effekten 
av skolsköterskans 

Kvalitativ 
undersökning 

n=100 
15 fokusgrupper 

Innehålls analys Interventionsprogram där kognitiv beteendeterapi, 
kostråd, kalorifattig kost och fysisk aktivitet visade 

K I 
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Gapinski, MA., 
LaPelle, N., & Pbert, 

L. (2011). USA, 
Massahuetts 

ingripande till att 
behandla och 

förebygga fetma hos 
överviktiga och feta 
ungdomar genom ett 
interventionsprogram

m. 

med 5-12 
överviktiga och 
feta gymnasie- 
elever i varje 

grupp som hade en 
ålder mellan 13-17 

år. 

löfte, påverkade viktminskning/BMI eller fettfri massa, 
men saknade tydliga teoretiska ramar och utvärderingar 

processen ingripande följsamhet. 

Hendershot, C., 
Telljohann, KS., 

Price, HJ., Dake,  JA., 
& Mosca, NW. 
(2008). USA 

Var att undersöka 
skolsköterskors 

upplevda 
förväntningar och 

hinder med att mäta 
body mass index på 

skolbarn. 

Kvantitativ 
undersökning. 

n=6.288 
skolsköterskor 

som stämde in på 
inklusionskriterier

na i USA. 

Chi 2 test 
t-test. 

 
 

Skolsköterskorna upplevde hinder med mätningen 
gällande BMI och där det visade sig att överviktiga 

skolsköterskor upplevde det svårare att mäta 
skolbarnens BMI än vad normalviktiga skolsköterskor 
gjorde. Skolsköterskorna hade ändå en positiv inverkan 

på att mäta BMI. 
 

DS I 

Jain, A., & Langwith, 
C. (2013). USA 

Var att ta reda på 
skolsköterskans 

uppfattningar om 
fetma hos skolbarn 

och hur ett 
interventionsprogram 

kunde användas. 

Kvalitativ 
design. 

Semisrukturera
de intervjuer 

n=19 
Skolsköterskor. 

Innehålls analys. Skolsköterskor hade mycket kunskap gällande 
barnfetma samt goda förebyggande insatser och var 
kunniga om riskerna med barnfetma men var mindre 

kunniga om behandling och rådgivning för 
Överviktiga barn. En tredjedel av de skolsköterskorna 
rekommenderade inte behandling för viktminskning, 

och hälften av sjuksköterskorna gav enbart rådgivning 
till överviktiga barn med rådgivning och remiss endast 

när föräldrarna bad om hjälp. Skolsköterskorna 
upplever hinder och kräver en mer kunskap för 

behandling av barnfetma 

K I 

Kilicarslan-Touruner., 
E., & Savaser, S. 
(2010). Turkiet 

Var att utvärdera 
effekten av ett 

viktkontrollprogram 
till skolsköterskans 

arbete mot barn 
fetma. 

Kvantitativ 
undersökning. 
Randomiserad/
Kontrollerad, 
Intervention 

och 
kontrollgrupp 

n=84 feta och 
överviktiga elever 

i grundskolan. 
(3). Samt 2 elever 

med organisk 
fetma 

inkluderades i 
studien. 40 elever i 
interventionsgrupp
en, och 41 elever i 
kontrollgruppen. 

Chi 2 test.  Mann-Whitney-
test. 

Kruskall-Wallis H-test. 
Wilcoxon sign testet. 

 
 

Resultatet visade att utbildade föräldrar ökade förmågan 
och motivationen hos barnen med skolsköterskan som 

ett bollplank. Studien visade att skolbaserad 
viktkontroller som tillämpas på en grupp barn 

tillsammans med skolsköterskan kan ändra 
beteendeförändringar genom att utveckla barnets 

kognitiva beteende mässiga färdigheter gällande kost, 
motion och stillasittande livsfrågor. 

RCT I 

Magnusson., 
Kjellgren., & 

Winkvist. (2012). 

Var att analysera 
skolsköterskors 
rådgivning av 

Kvalitativ 
innehålls 
analys. 

n=40 
(26). Tackade nej 

till att delta. 

Innehålls analys Otillräckliga färdigheter i att möjliggöra resurser hos 
barnen och föräldrarna observerades. Samtidigt med 

förutsättning hade skolsköterskorna otillräcklig kunskap 

K I 
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Sverige överviktiga och feta 
barn i miljöer med 
många invandrare 

med fokus på aktivitet 
och fysisk aktivitet 

och hur detta 
kommuniceras. 

41-53 år gamla 
skolsköterskor 

om mat och fysisk aktivitet. Rådgivning gällande kost 
till familjer med annan kultur och språk såg som ett 

hinder i skolsköterskans arbete. 

Melin, A., & 
Arvidsson-Lenner, R. 

(2009). Sverige 

Syftet med studien var 
att testa en modell 
som skulle gynna 

överviktiga barn till 
att förebygga och få 
mer erfarenheter och 
en medvetenhet om 

sin vikt. 

Kvantitativ 
design 

tvärsnittsunder
sökning. 

Standardiseran
de intervjuer 
men enkla 
frågor och 

innehöll små 
kostråd. 1 års 
uppföljning. 

13 grund skolor 
n=20 barn och 

deras familjer med 
en ålder på 7 år. 

n= 15 
skolsköterskor 

deltog i studien. 

Beskrivande jämförande 
analys. 

Skolsköterskans kostråd hjälpte barnen med ett bättre 
självförtroende och blev mer trygg och förstod vad som 

var bra för deras hälsa.  I resultatet framgick att 
övervikt progression hos yngre barn är möjligt att 

modifiera genom ökad medvetenhet om problemet av 
sina matvanor, rutiner och livsstil. Skolsköterskor har 
kunskap för att lösa problemet och i samarbete med 
dietister och sjukvård kan vara ett effektivt sätt att 

förhindra ytterligare viktuppgång hos överviktiga barn i 
skolåldern. 

DS I 

Mériaux, B., Berg, 
M., & Hellström, A. 

(2010). Sverige 

Var att ta reda på 
överviktiga skolbarns 

uppfattningar om 
hälsa. 

kvalitativ 
design 

n=16 barn 10-12 
år 

Innehållsanalys Barnens livsstil kan ses som en hälsorisk. En livsstil 
som kännetecknas av oregelbunden kost, fysisk 

inaktivitet och stress. Mycket stillasittandes framför 
datorn orsakade också övervikt och hälsoproblem 

längre fram i livet. 

K I 

Morrison-Sandberg., 
Kubik., & Johnson. 

(2011). 
Minnesota, USA 

Var att få insikt i 
skolsköterskans fett 

relaterade 
uppfattningar i 
grundskolan 

Kvalitativ 
design. 

Semisrukturera
de intervjuer 

n=21 
Skolsköterskor 

Tematisk analys. Visade att skolsköterskor hade både primära och 
sekundära möjligheter till att förebygga fetma och 

övervikt i grundskolan, men de kände att föräldrar och 
annan skolpersonal skulle stödja skolsköterskornas 
förebyggande arbete kring övervikt och fetma. De 

önskade en ökande insats då begränsning av tid fanns i 
vissa fall samt underbemanning och resurser då 

skolsköterskorna ansåg sig själva vara väl positionerade 
till att förebygga och bekämpa barn fetma. 

K I 

Müllersdorf, M., 
Zuccato, L., Nimborg, 

J., & Eriksson, H. 
(2010). 
Sverige 

Syftet med studien var 
att beskriva hur 
skolsköterskor 

upplever sitt arbete 
med överviktiga barn 

med stöd av en 
handlingsplan. 

Kvalitativ 
innehållsanaly
s. Kvalitativa 

djupintervjuer. 

n=6 
Skolsköterskor 

som arbetade med 
barn i åldrarna 6 

till 12 år. 

Innehålls analys Resultatet visade att informanterna ansåg at de hade en 
viktig roll i kampen mot att bekämpa barnfetma. 

Arbetet var väldigt meningsfullt men fullt av fallgropar, 
de ansåg sig vara lämpliga att utföra arbetet men 

saknade kunskap och djupare förståelse om specifika 
former såsom motiverande samtal. Handlingsplanen 
fungerade som ett stöd för skolsköterskornas arbete. 

KI 
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                        *RCT – Randomiserad kontrollerad studie, CCT – Kliniskt kontrollerad studie, DS – Deskriptiv studie, K – Kvalitativ studie. Kvalitetsnivå: I – Hög, II – Medel, III – Låg 

Nauta, C., Byrne, C., 
& Wesley, Y. (2009). 

USA 

Var att ta reda på hur 
skolsköterskor 

relaterade till övervikt 
och fetma hos barn 

och ungdomar. 

Kvantitativ 
korrelations 

analys, 
tvärsnittsunder

sökning 

n=106 
(3) 

Skolsköterskor 

Spearman 
Correlation 

Resultatet visade att 90 procent av skolsköterskorna är 
medvetna om att fetma blir allt vanligare och mer än 

35procent av skolsköterskorna rapporterade en brist på 
kunskap gällande barnfetma och mer än 35 procent 

använde aldrig BMI eller åldersspecifika BMI redskap 
för att beräkna barnfetma. Skolsköterskorna ansåg sig 
vara kunnig gällande barnfetma men studien visade att 

mer kunskap behövdes. 

DS I 

Stalter, AM., 
Chaudry, RV., & 

Polivika, BJ. (2011). 
USA 

Var att beskriva 
skolsköterskornas 

svårigheter och hinder 
i BMI mätningar i 

Ohio. 

Kvalitativ 
design 

semistrukturer
ade intervjuer. 

n=25 
(43) 

Skolsköterskor 

Innehållsanalys Krueger 
och Casey´s 

rekommendationer. 

Resultatet visade att skolsköterskorna ansåg att mäta 
BMI var ett laddat ämne och som varierade från olika 
skolor. Att mäta BMI var ett bra verktyg för att fysisk 

kunna se till elevernas hälsa och välbefinnande. 
 

KI 

Stoddard, SA., Kubik, 
MY., & Skay, C. 

(2008). USA 

Var att ta reda på om 
längd och 

viktkontroller är 
tillförlitliga avseende 
övervikt och fetma 

hos barn och 
ungdomar. 

Kvantitativ 
klinisk 

kontrollerad 
studie. 

n=8 
Skolsköterskor. 

t-test. Tillförlitlighet för vikt och höjd var mycket bra men 
resultaten tyder på noggrann uppmärksamhet åt 
insamlingen krävs. Skolsköterskor kan gynnas av 
regelbunden utbildning om mätmetoder. Resultaten 
visar också att denna studie tyder på att skolsköterskor 
ger BMI screening som är tillförlitlig. 
 

CCT I 

Tyler, D., & horner, S. 
(2008). USA 

Var att se hur 
skolsköterskan kan  

hjälpa 
låginkomsttagare 

barn och deras 
familjer förbättra 
livsstil och hälsa 

Kvalitativ 
design 

n=111 barn med 
deras familjer 

Innehållsanalys Aktivitet och matvanor var 
familjernas viktigaste frågorna för att hantera sina barns 
vikt. Skolsköterskornas arbete utmaningar var att 
försöka hjälpa barn med deras familjer på individnivå. 
 

K I 

Wu., & Steele. (2011). 
USA 

Var att studera 
skolsköterskors 

upplevda hinder med 
att ta itu med barn 
relaterad fetma. 

Kvantitativ 
design 

Tvärsnittsunde
rsökning. 

 
 

n=214 
Skolsköterskor 

Jämförande beskrivande 
statistik. 

Skolsköterskorna upplevde hinder med att ta itu med 
barn relaterad fetma på många olika nivåer vilket kan 
ligga till grund för nyskapande av interventioner och 

fortsätta arbetsinsatser. 

DS I 
 
 
 
 


