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Abstrakt 
Bakgrund:Övervikt och fetma hos barn är ett stort problem i stora delar av världen. 

Barn och föräldrar menar att samtalet med distriktssköterskorna är viktigt och ger 

information om barnets hälsa och vikt. Distriktssköterskor har en viktig roll i arbetet 

på BVC och i skolan när det gäller att möta och samtala med barnen och deras 

familjer.Syfte:Var att belysa distriktssköterskors upplevelser av att möta barn och 

deras familjer i samtal om övervikt och fetma. Metod: En systematisk litteraturstudie 

gjordes av 13 kvalitativa artiklar. Sex subkategorier och två kategorier framkom när 

artiklarna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat:Sjuksköterskorna upplevde att övervikt är ett känsligt ämne att ta upp till 

diskussion med barn och föräldrar. De värnar om relationen till familjen och är 

därför oroliga för att familjen ska reagera negativt. När de samtalar med familjen så 

är de väldigt noga med vilken ordterminologi och hur de uttrycker sig. 

Conclusion: Sjuksköterskor upplevde många hinder när de ska ta upp ett känsligt 

ämne, som ett barns övervikt/fetma med en familj. Att ha en bra relation med 

familjen och att använda tillväxtkurvan som ett stöttande hjälpmedel är viktigt vid 

samtalet. 

 

Nyckelord: 

barn, distriktssköterska, familjefokuserad omvårdnad, fetma, innehållsanalys, 

litteraturstudie, samtal, övervikt 

 



Abstract 
Background:Overweight and obesity in children are big concerns in many parts of 

the world. Nurses have an important role in Child Health Care and schools when it 

comes to interacting and talking to children and their families. Aim:was to explore 

the experience of nurses in their interactions with children and their families for 

conversations about overweight and obesity.Methods: A systematic literature review 

of thirteen qualitative articles was made and a qualitative content analysis was used. 

Six subcategories and two categories emerged from the analysis. 

Results: Nurses understood that a child’s weight is a delicate issue to discuss with 

the child and family. Nurses want to protect a good relationship with the family and 

are concerned that the family will respond negatively. When nurses talk to the 

families, they are very careful when they choose their words and how they express 

themselves.Conclusion:Nurses experienced many barriers when they raise a delicate 

issue with a family, such as a child’s overweight/obesity. Having a good relationship 

with the family and using the growth chart as support are important when having 

this conversation. 

 

Keywords: 

child, conversation, content analysis, district nurse, family focused care, literature 

review, obesity, overweight 
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Bakgrund 

Övervikt och fetma 

Övervikt är ett komplext hälsoproblem som utgör ett stort hot mot barns hälsa. För 

att främja normalvikt bör hälsosamma levnadsvanor uppmuntras och identifieras 

utifrån barnets egna intressen (Gunnarsson Mériaux, Berg & Hellström, 2010). Enligt 

WHO (2015) är fyrtiotvå miljoner barn under fem år överviktiga i världen. Trettioen 

miljoner av dessa barn bor i länder med låg materiell levnadsstandard. Övervikt 

ansågs tidigare som ett problem i höginkomstländer, men ökar nu även i medel- och 

låginkomstländer. Enligt Jädert (2013) dör fler människor av övervikt än av 

undervikt. Inom EU är övervikt och fetma vanligare bland barn i sydligare länder. 

Övervikt och fetma är mindre vanligt i Sverige jämfört med många andra länder, 

men vart femte barn i yngre skolåldern är överviktigt. Förekomsten verkar inte 

längre öka däremot är det betydligt fler barn som lider av övervikt idag än på 1980-

talet.  

 

Övervikt behöver inte medföra några hälsoproblem, men vid fetma ses en klart ökad 

risk för att utveckla olika sjukdomar och att dö i förtid. Övervikt i tidig barndom 

ökar risken för övervikt i senare barndom och tonår (Emmett& Jones, 2015), och 

övervikt eller fetma hos barn ökar risken att förbli överviktig eller fet som vuxen 

(Wenjun et al. (2015).De vanligaste följdsjukdomarna vid fetma är typ 2- diabetes, 

hypertoni, hjärtinfarkt, gallsten, sömnapné, barnlöshet, ledbesvär och vissa typer av 

cancersjukdomar. Fetma kan också förekomma utan följdsjukdomar (SBU, 2002).  

 

BMI (vikt i kg delat med längden i kvadrat) är ett mått på “relativ vikt” visavi 

kroppens längd. När man räknar ut BMI för barn har man utgått från vuxnas nivåer 

och fortsatt beräkna nedåt i åldrarna. Detta kallas för ISO-BMI. Gränsen för övervikt, 

både barn och vuxna går vid 25 och för fetma vid 30 (Ekholm, 2014). Hos barn och 

ungdomar förändras kroppssammansättningen och proportionerna och det är 
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orsaken till att det inte går att använda samma BMI- beräkningar som för vuxna. BMI 

visar på övervikt men säger inget om kroppssammansättningen, vilket är det som 

egentligen påverkar hälsan (Kallings, 2002). I Sverige används regelbundet 

tillväxtkurvor för att se barns utveckling. Att mäta tillväxten är en viktig del för att 

utvärdera barns hälsotillstånd och välbefinnande (Ekholm, 2014). Tillväxtkurvor 

(Rikshandboken i barnhälsovård, u.å.) 

 

Behandling och psykosociala konsekvenser av övervikt och fetma 

Derwig (2014) menar att när övervikt påvisas är det av stor betydelse att involvera 

familjen och andra betydelsefulla personer i barnets närhet i arbetet kring barnets 

vikt, för att barnet ska kunna upprätthålla hälsosamma levnadsvanor.  

 

Övervikt utvecklas genom ett komplext samband mellan levnadsvanor, miljöfaktorer 

och arv. Den ökning av övervikt som skett i Sverige senaste årtiondena förklaras av 

förändringar i levnadsvanorna när det gäller kost och fysisk aktivitet och inte av 

ärftliga faktorer. Även sociala förhållanden påverkar övervikt, då det exempelvis är 

vanligare i socioekonomiskt svagare grupper (SBU, 2002). Övervikt har en stor 

påverkan på barnet psykiskt, socialt och den får konsekvenser för hälsa, då de kan 

utveckla följdsjukdomar. Barnen lider ofta av låg självkänsla och dålig livskvalitet, 

särskilt när gäller fysisk kompetens, utseende och sociala förmågor (Fassihi, 

McElhone, Feltbower& Rudolf, 2012). Barnen upplever att de blir iakttagna under 

skolgymnastiken och när de ska byta om. De får många kommentarer angående sin 

kropp och sin prestation från de andra barnen och de överviktiga barnen är väldigt 

känsliga för kommentarer om just detta. De överviktiga barnen känner sig också 

iakttagna i skolmatsalen och därför undviker de att äta, eller äter någon annanstans 

än i skolmatsalen. De flesta av barnen som lider av övervikt eller fetma är mobbade i 

skolan på grund av sin vikt (Curtis, 2008). 
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Distriktssköterskans arbete inom barn- och elevhälsa 

Barnhälsovården (BHV) i Sverige är frivillig och kostnadsfri, den riktar sig till alla 

barn och deras föräldrar från det att barnen är nyfödda tills de startar i 

förskoleklass/första klass. BHV har en central roll i folkhälsoarbetet eftersom den når 

i stort sett alla barn och har ett stort förtroende hos befolkningen. Målet är bland 

annat att hos barn, främja dess hälsa och utveckling, förebygga ohälsa, och tidigt 

identifiera och initiera åtgärder när problem påvisas i barns hälsa, utveckling och 

uppväxtmiljö. Detta kan göras genom att BHV erbjuder insatser till barn och deras 

föräldrar som är stödjande för föräldraskapet, ge individuellt utarbetad hjälp när de 

drabbats/riskerar att drabbas av ohälsa, samt erbjuda hälsoövervakning, genom vikt 

till exempel längd- och viktkontroller(Socialstyrelsen, 2014a). I distriktssköterskans 

arbete inom BHV ingår bland annat sekundärpreventiva insatser genom de 

observationer och hälsosamtal som görs inom ramen för basprogrammet, syftet är att 

i ett tidigt skede uppmärksamma eventuella avvikelser och initiera lämpliga åtgärder 

(Håkansson, 2013).  

 

Elever i grundskolan ska enligt skollagen (SFS 2010:800, kap. 2, 27§) ges möjlighet till 

hälsobesök som inbegriper allmänna hälsokontroller. Enligt Socialstyrelsen (2014b) 

består Elevhälsans medicinska insats av skolsköterska och skolläkare. I 

skolsköterskans arbetsuppgifter ingår att erbjuda hälsobesök, dessa inbegriper 

bedömning av elevens allmänna hälsa, tillväxt, utveckling och inlärning. Målet är att 

i ett tidigt skede uppmärksamma elever som visar tecken på ohälsa och 

utvecklingsavvikelser, och som därmed kan vara i behov av särskilt stöd eller andra 

insatser.  
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Samtal med barn 

Människor talar med varandra för att få ny kunskap och samtalet fokuserar ofta på 

innehållet, men innefattar även ett möte. Varje samtal är unikt när det gäller 

sammanhang, deltagare och villkor. Att definiera samtal är inte enkelt. Ofta menar 

man att båda parter är involverade och att det är en symmetrisk relation (Fossum, 

2013, s. 26-27). Porr (2005) menar att lyssnaren ska se sig som en utforskare och 

förundras över en annan människas värld. När sjuksköterskor möter barn inom 

vården involverar ofta samtalet minst tre personer eftersom en eller två föräldrar ofta 

är med. Då samtalas det både direkt med varandra och ibland via någon annan. 

Kunskapen om barns språkutveckling är av stor betydelse när man som 

distriktssköterska ska ställa frågor eller ge information. Det är också viktigt att 

komma ihåg att barnet befinner sig i dubbelt underläge. Barnet är i underläge 

gentemot dig som vårdpersonal som är både vuxen och professionell, men även 

gentemot sina föräldrar (Johansson, 2013. s. 382-388).  

 

Skolsköterskorna talar mest under hälsosamtalet och de samtalar om 

åldersrelaterade ämnen med eleverna och eventuella familjemedlemmar. Eleverna 

berättar om sina levnadsvanor och skolsköterskan summerar och kollar av att de 

förstått eleven rätt. Den avsatta tiden är oftast tjugo minuter men samtalen tar ofta 

lite längre tid (Golsäter, Lingfors, Sidenvall & Enskär (2012). Om en elev behöver 

förändring kring sina matvanor och fysisk aktivitet är det viktigt att denne framför 

allt får den kunskap, verktyg och stöd som behövs för detta. Ett nära samarbete med 

elev och vårdnadshavare förespråkas när hälsosamtalen genomförs. Samtal där även 

familjen är delaktig har större chans att ge effekt eftersom det är vårdnadshavarna 

som bär ansvaret för exempelvis den mat som serveras utanför skolan 

(Socialstyrelsen, 2014b).  

 

Enligt föräldrar är ett bra möte och samtal med hälso- och sjukvårdspersonal när de 

känner sig lyssnade till, får klara och tydliga riktlinjer och när de känner att 
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personalen visar dem respekt (Berry, Colindres, Davis, Chung, 

Lowenstein&Ammerman, 2009). Danska elever i åldrarna 11-15 år belyser att det är 

viktig att skolsköterskan lyssnar, ställer frågor, ger råd och stöttar elevernas egna 

idéer. Svenska elever från årskurs 4-7 vill ha inflytande över vad samtalen ska 

innehålla och de vill känna sig väl förberedda inför samtalet. Skolsköterskan bör vara 

flexibel i samtalen och ge råd som är individuellt anpassade och inte vara auktoritär 

(Golsäter, Sidenvall, Lingfors& Enskär, 2010).  

 

Teoretisk referensram 

Familjefokuserad omvårdnad 

Familjefokuserad omvårdnad innebär att personal inom vård och omsorg lägger 

fokus på familjens betydelse för en individs upplevelse av ohälsa och sjukdom 

(Benzein, Hagberg &Saveman, 2012, s. 24). Familjefokuserad omvårdnad beskriver 

omvårdnaden av familjer och kan beskrivas ha två inriktningar; familjecentrerad och 

familjerelaterad inriktning (Wright &Leahey, 1990). Familjecentrerad omvårdnad 

innebär ett systemiskt förhållningssätt, där alla familjemedlemmar utgör var sin del i 

ett system. Summan av alla tillsammans (familjen) blir större än summan av delarna 

(individerna) var för sig. Med familjerelaterad omvårdnad menas att den närstående 

eller patienten sätts i centrum, medan de övriga utgör kontext (Benzein, Hagberg 

&Saveman, 2012a, s. 24). 

Grunden för familjefokuserad omvårdnad utgörs av det systemiska 

förhållningssättet, som inriktar sig på interaktioner, relationer, sammanhang, 

funktioner och mönster. Mänskliga relationer liknas vid ett system där alla delar 

påverkar varandra, vilket innebär att en förändring hos exempelvis en medlem i 

familjen (en del av systemet) också påverkar de övriga familjemedlemmarna 

(Benzein, Hagberg &Saveman, 2012, s. 29-30). 
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Problemformulering 

Övervikt och fetma är ett komplext problem bland barn, vilket i sin tur kan skapa 

hälsorisker hos drabbade barn. Det är en viktig uppgift för distriktssköterskan att i 

ett så tidigt skede som möjligt identifiera övervikt och fetma hos barn. Därefter kan 

de tillsammans med barnet och familjen arbeta mot att nå och upprätthålla en normal 

vikt, med minskad risk för överviktens komplikationer som följd. Genom att 

sammanställa studier inom ämnet kan vi skapa en djupare förståelse för 

distriktssköterskans upplevelser av att möta barn med övervikt och fetma samt deras 

familj. Därmed kan kunskap utvinnas om hur distriktssköterskan på ett bra sätt kan 

samtala med familjerna för att öka chansen till ett framgångsrikt samarbete 

Syfte 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa distriktssköterskors 

upplevelser av att möta barn och deras familjer i samtal om övervikt och fetma. 

Metod 

Design 

Studien genomfördes i form av en systematisk litteraturstudie. Enligt Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014, s. 13), som varit vägledande för 

föreliggande litteraturstudie, innebär detta att tillvägagångssättet är systematiskt när 

det gäller sökningar av relevant litteratur, urval och kvalitetsgranskning. Det innebär 

också att faserna som ingår processen redovisas tydligt och är väl avgränsade. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Under planeringen av arbetet måste beslut tas gällande datainsamlingen; inklusions- 

och exklusionskriterier (Polit& Beck, 2008, s. 668, 680). I föreliggande litteraturstudie 

togs ett gemensamt beslut om att inklusionskriterier var originalstudier som 

överensstämde med syftet. Dessa skulle vara av kvalitativ ansats, publicerade i 
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vetenskapliga tidskrifter, vara engelskspråkiga samt var godkända av en etisk 

kommitté och/eller innehålla ett etiskt resonemang. Sjuksköterskorna i studierna 

skulle arbeta med överviktiga och/eller feta barn 0-18 år. Artiklarna skulle behandla 

samtal med familjen till överviktiga och feta barn, inte enbart barnen. Ingen 

begränsning gjordes angående land, kulturer, eller socioekonomiska faktorer, inte 

heller vad det gäller publiceringsårtal. Kvantitativa studier exkluderades. Studier 

som behandlade andra sjukdomar i tillägg till övervikt, till exempel diabetes, 

exkluderades också. 

 

Litteratursökning 

De databaser som ansågs relevanta för föreliggande litteraturstudie, och som är två 

av de databaser som enligt Polit och Beck (2008, s. 111) anses vara speciellt 

användbara för forskning inom omvårdnad, var PubMed(Medline) och Cinahl. I 

CinahlanvändesCinahl-Headings; “Obesity”, “Pediatric Obesity”, “Professional 

family relations”, “Nurse attitudes”, “Nurse patient relations”, “Communication”, 

“Child”, “Family”, “Qualitative studies”, “Community health nursing” 

samtfritextord overweight, nurse och experience. I PubMEDanvändesMeSH-termer; 

“Obesity”, “Pediatric obesity”, “Family”, “Communication”, “Nurses, community 

health”, “Nurses public health” samtfritextord; overweight, qualitative, conception*, 

view*, nurs* ochcooperat*. Två artiklar hittades också genom fritextsökning i 

PubMED. Manuella sökningar gjordes även i samtliga resultatartiklars referenslistor 

varav en artikel hittades. Sökorden som användes i databaserna kombinerades med 

hjälp av AND och/eller OR. För att avgränsa sökningarna mot syfte och 

inklusionskriterier lades olika “limits” till. De som användes var; barn 0-18 år, 

abstrakt, engelska. För att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten valdes peer-

reviewed som “limit” i Cinahl. Artiklar som hittats i PubMED kontrollerades istället i 

Ulrichsweb, att de kom från en tidskrift som innehåller artiklar som är peer-
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reviewed. Sökningarna utfördes gemensamt av författarna. Litteratursökningen 

redovisas i Bilaga 1. 

 

Urval och relevansbedömning 

Genom att läsa titlarna i träfflistan gjordes en första bedömning om artikeln ansågs 

svara mot syftet. Om den ansågs göra det eller vid tveksamhet till detta, lästes även 

abstrakten. Studier som efter detta bedömdes relevanta, eller om detta ansågs 

osäkert, lästes i sin helhet. Efter detta sorterades ytterligare studier bort på grund av 

att de inte motsvarade syftet och/eller inklusionskriterier.  I urvalsförfarandet har 

även dubbletter sorterats bort i de fall de förekommit. De studier som därefter 

återstod gick vidare till kvalitetsgranskning.  Urvalet redovisas i flödesschema (Figur 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Flödesschema över urvalet   
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Kvalitetsgranskning 

De artiklar som kvarstod efter urvalsförfarandet granskades med hjälp av SBUs 

(2014) ”Mall för kvalitetsgranskning”. Ändringar gjordes i mallen för att anpassa den 

till föreliggande litteraturstudie (Bilaga 2). Frågorna i granskningsmallen poängsattes 

med 1 poäng för varje positivt svar och 0 poäng för varje negativt/”vet ej” svar. 

Poängsumman räknades sedan om till procent av den totala summan, där 80-100% 

bedömdes som hög kvalitet, 60-80% som medelkvalitet och 0-60% som låg kvalitet. 

Artiklar som bedömdes vara av medel- och hög kvalitet inkluderades. Granskningen 

utfördes först av båda författarna var för sig, för att sedan jämföras och diskuteras 

gemensamt. Efter kvalitetsgranskning återstod 13 artiklar från PubMED, Cinahl samt 

från fritextsökningar och manuella sökningar. Fem artiklar var från Sverige, en från 

Australien, två stycken från USA, en från Canada och fyra stycken från England. De 

var publicerade mellan 2002 och 2015 och var kvalitativa studier gjorda med 

fokusgruppintervjuer och/eller individuella intervjuer. Artiklarna sammanställdes i 

en tabell för att åskådliggöra innehållet och kvalitet (Bilaga 3). 

 

Analys 

En innehållsanalys kan utformas på flera olika sätt (Forsberg &Wengström, 2013, s 

167). En kvalitativ innehållsanalys kan fokusera på latent eller manifest innehåll. 

Latent fokus innebär en tolkande beskrivning av den underliggande meningen i 

texten medan manifest fokus beskriver vad texten säger och de uppenbara 

komponenterna (Graneheim& Lundman, 2004). Induktivt analysförfarande innebär 

att observationer tolkas och förklaras (Forsberg &Wengström, 2013, s.150-151). Inom 

kvalitativ forskning kodas ofta materialet och utifrån det kan teman eller kategorier 

skapas (Forsberg &Wengström, 2013, s. 166). Enligt Forsberg &Wengström (2013, 

s.167) är det av betydelse att resultatet analyseras utifrån artikelns bevisvärde när 

man gör en systematisk litteraturstudie. 
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Analysen av de kvalitetsgranskade artiklarna i föreliggande litteraturstudie har 

utförts med stöd av Graneheim och Lundman (2004), och är en induktiv 

innehållsanalys med fokus på manifest innehåll. Analysen inleddes med att 

artiklarna (analysenheterna) lästes igenom upprepade gånger för att få en överblick 

och en känsla för artikelns helhet. Utifrån syftet identifierades citat och textenheter 

som svarade mot syftet. Dessa markerades med hjälp av understrykningspennor. 

Meningsenheterna översattes sen till svenska och kondenserades för att korta ner 

texten, utan att själva kärnan av innehållet skulle gå förlorat. De kondenserade 

meningsenheterna försågs därefter med koder. Koderna jämfördes sedan med 

varandra för att se likheter och skillnader. Med hjälp av dessa likheter och skillnader 

skapades sex subkategorier och två kategorier (Bilaga 4 och 5). Analysen har arbetats 

fram gemensamt av författarna. 

 

Etiska aspekter 

Då arbetet gällde distriktsköterskornas arbete med barn, beslutades att det var ett 

krav att de studier som valdes ut till resultatet skulle vara godkända av en etisk 

kommitté eller innehålla ett etiskt resonemang. Under arbetets gång gjordes också 

egna etiska ställningstaganden, så som att studierna som använts där barn 

intervjuats kontrollerades att de genomgått etisk granskning och godkänts av både 

skolledning, barnen och i de fall det var möjligt även föräldrar. Under arbetets gång 

har stor vikt lagts på noggrannhet vid samtliga moment för att så god kvalitet som 

möjligt skulle uppnås, samt för att få en så rättvis presentation av materialet som 

möjligt. 

 

Resultat 

I analysen framkom två huvudkategorier; ”Förutsättningar för att närma sig 

familjen” och ”Hinder för samtalet” samt sex subkategorier; Relationen med familjen 

är betydelsefull för sjuksköterskorna, Samtalsstrategier, Övervikt och fetma som ett 
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känsligt ämne, Föräldrars ärlighet och uppriktighet, Brist på motivation, Sociala och 

kulturella faktorer. 

 

Förutsättningar för att närma sig familjen 

 

Relationen med familjen är betydelsefull för sjuksköterskorna 

En relation som byggs upp med familjen redan från barnets födsel är betydelsefull 

och gör i sin tur att sjuksköterskan kan tala mer rättframt om övervikt med 

föräldrarna. Sjuksköterskorna värnar om relationen till familjen och vill inte äventyra 

den (Isma, Bramhagen, Ahlström, Östman &Dykes, 2012; Redsell, Swift, Nathan, 

Siriwardena, Atkinson &Glazebrook, 2012; Regber, Mårlid & Johansson Hanse, 2013; 

Walker, Strong, Atchinson, Saunders & Abbott, 2007). “I think the most important 

thing is that you ´ve got a relationship with the parents, that you don´t go to a 

mother that you don´t know and start belting about the child´s weight, but you work 

at it gradually by seeing them and reviewing it and talking and talking about the 

diet” (Redsell et al., 2012, p. 403). I takt med att relationen och förtroendet med 

familjen ökar så ökar också sjuksköterskans självförtroende. När det finns ett 

förtroende vet familjen att sjuksköterskan vill deras bästa (Edvardsson, Edvardsson 

& Hörnsten, 2009). Steele et al. (2011) och Turner, Shields och Salisbury, (2009) menar 

däremot att det är svårt att bygga en relation med barnen då man som skolsköterska 

träffar dem så sällan.  

 

Sjuksköterskornas samtalsstrategier 

När det gäller hur sjuksköterskorna talar med familjen om övervikt så framkommer 

det att de inte vill understryka frågan för mycket utan hellre mildra budskapet 

(Edvarsson et al., 2009; Redsell et al., 2012; Regber et al., 2013). “I have learned to be 

careful with what I say to the parents” (Isma et al., 2012, s. 6). De använder därför en 
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neutral terminologi, ett taktfullt språk, mjuka ord och försiktiga uttalanden.  De talar 

generellt och indirekt men inte individuellt om vikt (Chamberlin, Sherman, Jain, 

Powers & Whitaker, 2002; Edvardsson et al., 2009; Isma et al., 2012; Mullersdorf, 

Martinson Zuccato, Nimborg& Eriksson, 2010). Att använda medicinska termer 

anses vara neutralt. Sjuksköterskorna talar då om sjukdom och inte om utseende och 

det upplevs ge en bra respons hos barnet och familjen (Mullersdorf et al., 2010). 

Sjuksköterskorna använder inte orden “fet” eller “fetma” utan de väljer att tillämpa 

ordet “övervikt” istället. De använder också ord som “stor”,” tung” och “utanför det 

rekommenderade området på tilväxtkurvorna”. De använder även andra strategier 

som att inventera mat och motionsvanor (Edvardsson et al., 2009; Farnesi, Newton, 

Holt, Sharma & Ball, 2011). “I suppose I’m really careful about using the word 

“obese”. I’ll usually- I probably would never say, “Your child is obese”. I would say 

“He’s overweight according to this chart.”(Edvardsson et al. 2009,p.2546). En specifik 

samtalsmetod som sjuksköterskor kan använda vid samtal med familjen är 

motiverande samtal. En metod som sjuksköterskor menar är ett bra hjälpmedel när 

känsliga ämnen ska tas upp (Lindhe Söderlund, Nordqvist, Angbratt och Nilsen, 

2009). Att vara positiv, berömma och inte få barnen att känna sig skyldiga är också 

bra strategier (Mullersdorf et al., 2010). 

 

Sjuksköterskorna har olika förhållningssätt till hur de delger information och råd. 

Några beskriver det som att de utbildar föräldrarna och ser sig själva som en expert 

och föräldrarna som mottagare av information (Edvardsson et al., 2009). Medan 

andra talar om att det är viktigt med samarbete och att föräldrarna måste delta i 

diskussionen och därmed förhandla fram individuella planer för barnet och familjen. 

Föräldrarna förstår då att de är ansvariga för sitt eget liv istället för att följa 

sjuksköterskornas pekpinnar och förslag (Farnesi, Newton, Holt, Sharma& Ball, 2011; 

Isma, Bramhagen, Ahlström, Östman &Dykes, 2013; Lindhe Söderlund et al., 2009). 
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BMI-kurvan är ett annat användbart verktyg som sjuksköterskorna använder för att 

skapa en dialog med föräldrarna. Alla förstår den och ingen behöver känna sig 

utpekad, då kurvorna visas för alla familjer, oavsett vad barnet väger. En annan 

positiv sak är att den är objektiv och inte uttrycker sjuksköterskans egen åsikt om 

barnets vikt, utan den visar på fakta som inte går att ifrågasätta (Chamberlin et al., 

2002; Edvardsson et al., 2009; Regber et al., 2013). I think they can see quite clearly, I 

think it´s a good guide for them, then I´m not, it´s not a personal opinion, this is 

where they sit in relationship to the rest of the population” (Edvardsson et al. (2009, 

p. 2546). 

 

Hinder för samtalet 

Övervikt och fetma som ett känsligt ämne 

Sjuksköterskor menar att de känner ett ansvar för att ta upp barnets övervikt till 

diskussion (Edvardsson et al., 2009; Regber et al., 2013; Walker et al., 2007), å andra 

sidan menar Mullersdorf et al. (2010) att en del delegerar ansvaret att ta upp frågan 

om övervikt till andra på grund av rädsla för föräldrars reaktioner. Ansvaret att 

sedan lösa problemet ligger hos föräldrarna eller samhället enligt sjuksköterskor 

(Isma et al., 2013; Walker et al., 2007). Regber et al., (2013) menar sjuksköterskor att 

det ofta är de som tar initiativet till att ta upp barnets vikt till diskussion med 

föräldrarna, men också att det ibland kan vara föräldrar som tar initiativet till 

diskussion när dom känner på sig att barnet blivit överviktig. I en studie (Steele et al., 

2011) belyser sjuksköterskor att det är svårt att ta upp överviktsfrågan om 

sjuksköterskorna själva var överviktiga, eftersom de då inte känner sig trovärdiga 

när de tar upp ämnet. I några av studierna (Isma et al., 2012; Regber et al., 2013; 

Steele et al., 2011)menar deltagarna att befolkningen över lag väger mer idag, och att 

detta har blivit en ny norm. Detta faktum gör att sjuksköterskor upplever det svårare 

och ej tillförlitligt, att göra en visuell bedömning av barnet (Isma et al., 2012; Regber 

et al., 2013), samt att detta kan medföra ett hinder till att ta upp övervikt med barn 
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och föräldrar (Steele et al., 2011). Såvida barnet inte är uppenbart överviktig kan 

sjuksköterskor tveka att ta upp ämnet för diskussion (Lindhe Söderlund et al, 2009).  

 

Sjuksköterskor har förklarat att övervikt hos barn kan kännas obekvämt att ta upp 

(Edvardsson et al., 2009; Regber et al., 2013; Turner et al., 2009; Walker et al., 2007 ). 

Anledningen till detta nämns vara att det är ett känsligt ämne (Edvardsson et al, 

2009; Regber et al., 2013). I flera studier (Chamberlin et al. , 2002; Isma et al., 2012; 

Redsell et al., 2012; Regber et al., 2013; Steele et al., 2011)framkommer det att 

sjuksköterskor menar att föräldrar kan känna sig förolämpade eller kränkta när 

barnets övervikt kommer på tal.Rädslan att uppröra kan även vara en barriär som 

hindrar en att ta upp ämnet (Isma, 2012; Mullersdorf et al., 2010; Steele et al., 2011; 

Turner et al., 2009; Walker et al., 2007). ”Youdon’twant to offend the parent. Already 

from the start weight is a bit sensitive for the parents”(Isma et al., 2012,p. 

6).Sjuksköterskor upplever också att det är svårare att prata om barnens övervikt om 

föräldrarna själva är överviktiga då de är rädda att förolämpa och kränka 

(Edvardsson et al., 2009; Regber et al., 2013).  Å andra sidan kan det upplevas svårt 

att ta upp ämnet även med normalviktiga föräldrar då det i dessa fall istället kan 

kännas som att man anklagar dem för dåligt föräldraskap (Regber et al., 2013). 

 

Sjuksköterskor menar att emotionella reaktioner och försvarsmekanismer hos 

föräldrarna kan förekomma när övervikt kommer på tal (Edvardsson et al., 2009; 

Isma et al., 2012; Turner et al., 2009). Sjuksköterskor beskriver hur de i dessa fall 

väljer att backa undan (Edvardsson et al., 2009; Isma et al., 2012). Sjuksköterskor har 

också nämnt att de bemöts av positiva reaktioner hos föräldrarna när övervikt tas 

upp. De menar att vissa föräldrar gradvis ändrar attityd och börjar fundera på 

familjens levnadsvanor. Vissa föräldrar godtar också erbjudandet av stöd och hjälp 

på en gång (Regber et al., 2013). Två studier (Lindhe Söderlund et al., 2009; Walker et 

al., 2007) nämner att det kan finnas en oro att prata om övervikt hos ett barn med 

barnet närvarande under samtalet. Sjuksköterskor menar att föräldrar som är 
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överbeskyddande är oroliga att det ska framkalla känslor av skuld eller skam hos 

barnet (Lindhe Söderlund et al., 2009), men denna oro kan också ligga hos 

sjuksköterskan (Walker et al., 2007).  

 

Föräldrars ärlighet och uppriktighet 

Sjuksköterskor beskriver att föräldrar inte alltid erkänner sitt barns övervikt som ett 

problem (Chamberlin et al., 2002; Isma et al., 2012; Lindhe Söderlund et al., 2009; 

Redsell et al., 2012; Steele et al., 2011; Turner, Owen & Watson, 2015). Detta kan 

upplevas som ett hinder för att nå ett framgångsrikt samtal (Chamberlin et al., 2002). 

Sjuksköterskor kan uppleva att föräldrar har bortförklaringar till barnets övervikt, 

som exempelvis att det är något som hör till familjen eller beror på en kraftig 

benstomme (Turner et al., 2009; Edvardsson et al., 2009). Undanflykter och 

bortförklaringar till varför barnen är stora är svåra för sjuksköterskor att hantera 

(Edvardsson et al., 2009). I några studier (Edvardsson et al., 2009; Isma et al., 2012; 

Turner et al., 2015)framför sjuksköterskor upplevelsen av att föräldrar kan tendera 

att säga det de tror att sjuksköterskan vill höra. “they have five a day and they do 

exercise and you think but they can´t be can they surely” (Turner et al., 2015, p. 5). 

Sjuksköterskornaupplever att fäder är mer ärliga än mödrarna (Isma et al., 2012) och 

om man vänder sig direkt till barnen med sina frågor upplever man sig få mer ärliga 

svar (Isma et al., 2012; Turner et al., 2015).  

 

Bristpå motivation 

Sjuksköterskor upplever att många av de föräldrar de träffar inte tycks godta de 

förslag som vårdpersonalen ger, och att de flesta först och främst vill ha lösningar 

som ger snabba resultat (Chamberlin et al., 2002). Att gå ner i vikt är ett långsiktigt 

arbete, och ett sätt för att hålla motivationen uppe var att tala om att “inte öka i vikt” 

istället för att tala om att barnet ska “gå ner i vikt” (Mullersdorf, 2010). “It is not 

possible to reach everybody so it is better to concentrate on the ones you can reach. 
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Sometimes you just can´t do anymore- you cannot move mountains” (Mullersdorf et 

al., 2010, p. 134). Andra faktorer som sjuksköterskor menar kan vara avgörande för 

föräldrarnas motivation, och vara ett hinder för samtalet, är om föräldrarna anser att 

andra bekymmer som finns i familjen har högre prioritet (Edvardsson et al., 2009; 

Turner et al., 2009; Turner et al., 2015), eller om de inte ser barnets övervikt som ett 

problem (Mullersdorf et al., 2010; Steele et al., 2011; Turner et al., 2015; ). Även om 

föräldrarna är medveten om barnets viktproblem, kan de upplevas vara ovilliga och 

omotiverade till att göra förändringar (Lindhe Söderlund et al., 2009). Barnen kan 

också förefalla omotiverade till att få bukt med sin vikt, vilket upplevs som ett hinder 

för sjuksköterskor att ta upp ämnet till diskussion (Steele et al., 2011). 

 

Sociala och kulturella faktorer 

Några studier (Chamberlin et al., 2002; Isma et al., 2012; Steele et al., 2011)visar att 

om det finns andra svårigheter inom familjen kan sjuksköterskor uppleva att familjen 

är svårare att nå fram till exempelvis vid olika emotionella problem eller 

komplicerade familjeförhållanden (Redsell et al., 2012; Steele et al, 2011), vid olika 

sociala förhållanden som leder till ett liv i stress och oförutsägbarhet (Chamberlin et 

al., 2002), samt vid låg utbildningsnivå och ekonomiska svårigheter (Isma et al., 

2012). “If mothers are concerned about where they´re going to stay the night or 

where they´re going to get their next gallon of gas, they´re not going to worry about 

the Food Guide Pyramid or anything related to nutrition“(Chamberlin et al. 2002, 

p.664). Det finns skillnader i vad som anses vara en hälsosam vikt i olika kulturer och 

det påverkar sjuksköterskans samarbete med familjen. Föräldrarna anser ibland att 

stora barn är hälsosamma barn och det gör det svårt för sjuksköterskorna att tala om 

barnets vikt med föräldrarna då föräldrarnas syn inte överensstämmer med hälso- 

och sjukvårdens syn (Edvardsson et al., 2009; Redsell et al., 2012; Steele et al., 2011). 

De råd som föräldrar också kan få från andra släktingar som mor- och farföräldrar 

kan skilja sig från de råd sjuksköterskorna ger, och det kan upplevas svårt att komma 

till en överenskommelse mellan dessa (Chamberlin et al., 2002, Redsell, et al., 2012.). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Denna studie gjordes i form av en systematisk litteraturstudie, vilket ansågs vara en 

lämplig metod för att besvara syftet utifrån den tidsram som fanns för arbetet. Enligt 

Polit och Beck (2008, s. 133) kan en litteraturstudie sammanfatta och kritiskt bedöma 

forskningsläget inom ett ämne som anses vara viktigt. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013, s. 54) innebär kvalitativ forskning att fokus ligger på att tolka och 

skapa mening och insikt i individers personliga upplevelser. Då denna 

litteraturstudies syfte var att skapa förståelse för och belysa distriktssköterskans 

upplevelser föll valet därför på att använda enbart kvalitativa artiklar. Hade 

kvantitativa artiklar använts i denna litteraturöversikt hade vi kunnat stärka och 

förklara samband då kvantitativ forskning, enligt Forsberg och Wengström (2013, s. 

53), eftersträvar att ordna och klassificera, se samband, förutsäga och förklara. 

 

Avsikten med föreliggande litteraturstudie var till en början att fokusera på 

distriktssköterskans möte med familjer och överviktiga och feta barn i BVC-ålder (0-

5år). För att få en överblick över tillgången på artiklar för detta syfte, med tanke på 

att alla länder troligtvis inte har liknande system som Sverige, inleddes 

sökningsförfarandet med några första testsökningar, vilket SBU (2014, s. 27) menar är 

något som kan göras för att optimera huvudsökningarna. Genom att testsökningar 

gjordes framkom att det skulle bli svårigheter att hitta tillräckligt många artiklar 

gällande barn i den avsedda åldern, och därför utökades kriteriet till barn 0-18 år. 

Det breda åldersspannet kan förstås ses som en svaghet då skillnaden kan vara stor i 

hur samtalet mellan barnet, familjen och sjuksköterskan läggs upp och utvecklas 

beroende på barnets ålder. Sökningar gjordes i de för syftet relevanta databaserna, 

PubMED och Cinahl.  
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Totalt sett erhölls relativt få träffar, vilket kan ses som en svaghet om eventuellt det 

har brustit i valet av sökord och kombinationer. Dock återkom ofta dubbletter i 

sökningarna, vilket kan tyda på att vi trots allt har “dammsugit” utbudet av de 

artiklar som finns i ämnet, vilket då kan ses som en styrka.  

 

Samtliga artiklar som denna litteraturstudies resultat grundar sig på har varit skrivna 

på engelska och materialet har således översatts till svenska. Det finns därmed risk 

för att information och sammanhang kan ha feltolkats och missuppfattats, vilket kan 

ses som en svaghet. Styrkan är dock att vi har varit två som läst artiklarna och 

tillsammans arbetat fram resultatet, samt att resultatet också styrkts med hjälp av 

citat från artiklarna. Artiklarna kvalitetsgranskades med inspiration från SBU`s 

(2014) mall för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier och de flesta bedömdes ha 

hög kvalitet, tillförlitligheten kan därmed anses som hög. En styrka är också att vi 

granskat dem oberoende av varandra och sedan jämfört resultaten för att säkerställa 

att samförstånd rådde. Resultatet som framkommit är väl sammanhållet, då 

artiklarna belyser liknande förutsättningar och hinder för samtalet, trots ett brett 

åldersspann på barnen och olika kontexter. Detta tyder på att det finns vissa likheter 

i arbetet med övervikt och fetma hos barn i Sverige, Australien, England och USA. 

Med anledning av ländernas olika utbildningssystem och benämningar för 

sjuksköterskor som arbetar med barn, har vi valt benämningen “sjuksköterska” i 

resultatet. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa distriktssköterskors upplevelse av att möta 

barn och deras familjer i samtal om övervikt och fetma.Sammanfattningsvis visar 

vårt resultat att övervikt och fetma hos barn upplevs av sjuksköterskor som ett 

känsligt ämne att samtala om och att det finns många hinder för att samtalen mellan 

sjuksköterskorna och familjen ska bli framgångsrikt. 
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I resultatet framkommer att sjuksköterskor anser att en god relation med familjen är 

betydelsefull för att kunna ha ett bra samtal kring barnets övervikt/fetma, vilket 

betyder att relation och kommunikation har samband med varandra. Även 

Strømsnes Ekern (2002, s. 246-250) anser att relationen är viktig. Relationer är mellan 

människor och det tar sig uttryck i bland annat kommunikation och samspel, vad 

som upplevs vara bra eller dåligt i ett förhållande kan bara de som är i det uttala sig 

om. Den familjefokuserade omvårdnaden, liksom denna studies resultat, menar att 

kommunikationen har en stor betydelse. Genom kommunikation påverkar vi och 

låter oss påverkas. Förutom sakinnehållet har kommunikationen också ett innehåll 

som påverkas av relationen och som ibland kan leda till missförstånd(a.a).  

 

Det framkommer i resultatet att sjuksköterskor anser att de i sin yrkesroll har ansvar 

att tala med familjen om deras levnadsvanor. Sjuksköterskorna menar även att det 

sedan är upp till föräldrarna att genomföra nödvändiga förändringar i familjens 

levnadsvanor och stötta barnen. Detta överensstämmer medSorg, Yehle, Coddington 

och Ahmed (2013) som menar att sjuksköterskans roll att skapa en relation med 

familjen och utbilda dem om varför deras medverkan är nödvändig. Föräldrarna kan 

sedan använda sin auktoritet och roll som förebild för att åstadkomma den miljö som 

krävs, de kan också ge det sociala stöd som är nödvändigt för att främja och 

upprätthålla ett hälsosamt beteende. Åtgärder och hantering som rör barns vikt bör 

rikta sig till hela familjen, då familjen kan skapa en stödjande miljö vilket i sin tur är 

avgörande för behandling av övervikt/fetma. Insatser för att förändra beteende, som 

till exempel kostförändring, är mer benägna att bli långsiktiga livsstilsförändringar 

när de presenteras för hela familjen än när det riktas mot att förändra en enstaka 

individs attityder och vanor (a.a).Vi menar att familjefokuserad omvårdnad är extra 

viktigt när det gäller barn eftersom de är i så stor grad beroende av sin familj. 

Sjuksköterskan kan känna ett stort ansvar för barnet och familjen, men det är viktigt 



20 
 

att hitta en lämplig nivå av närhet och distans för att stötta barnet och familjen på 

bästa sätt. 

 

I resultatet framkommer att en strategi som sjuksköterskor använder sig av för att 

tala med familjen om barns övervikt är att de försöker mildra budskapet och 

använda sig av en neutral terminologi, mjuka ord och försiktiga uttalanden. I motsats 

till detta beskriver en studie av Toftemo, Glavin ochLagerløv (2013) att föräldrar kan 

uppleva viss sjukvårdspersonal som fördomsfull och offensiv och att de använder 

ord som “fet” och “stor mage”, och föräldrarna påtalar att barnen och föräldrarna är 

sårbara i ett läge när barnet identifieras som överviktig, och att de lätt kan bli sårad. 

Vi anser att sjuksköterskan får anpassa sig och känna av hur rättframt eller försiktigt 

man kan uttrycka sig inför familjen, utan att budskapet går förlorat.  

 

Sjuksköterskorna i resultatet menar att tillväxtkurvorna är bra hjälpmedel för att 

informera familjen om barnets tillväxt, eftersom viktkurvan visar på fakta och inte på 

sjuksköterskornas egen värdering av barnets viktstatus. Håkansson (2013b) menar att 

det är betydelsefullt att informera familjen om barnets övervikt på ett icke 

skuldbeläggande och ett värderingsfritt sätt och vi menar att tillväxtkurvorna kan 

vara ett verktyg för att uppnå just detta. Tillväxtkurvorna är lätta att förstå menar 

sjuksköterskorna i resultatet. Ben-Joseph, Dowshen&Izenberg (2009) visaratt även 

föräldrar tycker det är bra att få se viktkurvorna, men i motsats till vårt resultat, 

menar Ben-Joseph et al. (2009) att föräldrarna inte alltid förstår dem, trots 

förklaringar från sjukvårdspersonal. 

 

Sjuksköterskor i resultatet känner att de har ett ansvar att ge direkt feedback till 

föräldrarna angående barnets vikt. I resultatet framkommer också att 

sjuksköterskorna kan uppleva det som utmanande att ta upp och tala om barns 

övervikt med familjen och att det finns flera bakomliggande orsaker till det. 

Chadwick, Sacher&Swain (2008) styrker upplevelsen att det är utmanade att ta upp 
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ämnet övervikt, men har också funnit att det inte upplevs lika skrämmande för 

hälso- och sjukvårdspersonal att informera om undervikt som att berätta att ett barn 

är överviktigt. En anledning till detta tror vi kan vara samhällets syn på 

övervikt/fetma och det smala idealet som råder i dagens samhälle. Samtidigt är en 

ökande andel av befolkningen överviktig vilket vi tänker också kan påverka vad som 

anses vara normalvikt. I vårt resultat framkommer att sjuksköterskorna anser att 

föräldrar inte lägger märke till eller ser barnets övervikt eller fetma och förnekar 

därmed att barnets vikt är ett problem. Lundahl, Kidwell& Nelson (2014) fann att 

ungefär hälften av 15 791 st föräldrar underskattade att deras barn var överviktig 

eller fet, vilket kan anses styrka uppfattningen som sjuksköterskorna i resultatet har. 

Lundahl et al., (2014) menar också att det är betydelsefullt för vårdpersonal att 

diskutera med föräldrar kring barns vikt, eftersom även barn som faller inom 

riktlinjerna för “normal” vikt kan löpa risk för att äta för mycket och därmed bli 

överviktiga om deras föräldrar underskattar vikten. Vidare menas att när 

föräldrarnas uppfattning om barnets vikt korrigeras är de mer benägna att gå från 

förnekelse till handling och förändring.  

 

I vårt resultat framkommer det att en stor del av sjuksköterskornas rädsla för att ta 

upp barnets viktproblem, är att de inte vill att föräldrarna ska känna sig 

skuldbelagda och att de även är oroliga för hur barnets psykiska hälsa ska påverkas 

när deras vikt kommer på tal. ITurner, Salisbury & Shields (2011) studie 

framkommer liknande rädslor hos föräldrar. De menar att föräldrar är rädda för att 

söka hjälp för barns övervikt. Föräldrarna är rädda att de ska bli skuldbelagda och de 

vill skydda sitt barns mentala hälsa (a.a). Denna rädsla finns alltså hos både föräldrar 

och sjuksköterskor, vilket vi ser som intressant och det visar på svårigheten att tala 

om barns övervikt/fetma. Vi anser att det är viktigt att som sjuksköterska vara 

medveten om att dessa rädslor finns, så att man kan stödja föräldrarna i deras oro, 
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men samtidigt inte låta sina egna rädslor ta över och därmed undvika ämnet. Mer 

kunskap i att samtala om obekväma ämnen vore önskvärt enligt oss. 

I vårt resultat framkommer från sjuksköterskans perspektiv; upplevelsen av att 

föräldrar inte alltid är ärliga utan kan tendera att säga det de tror att sjuksköterskan 

vill höra. I en studie av Toftemo et al. (2013) kommer från föräldrars perspektiv, det 

motsatta fram. Föräldrar menar att de inte alltid känner sig respekterade och att de 

inte blev trodda att tala sanning angående familjens matvanor, två föräldrar var till 

och med rädda att de skulle bli anmälda till socialnämnden. Vi anser att det är viktigt 

att visa respekt och vara ärliga från bådas sida. Sjuksköterskan bör också fråga sig 

varför hen upplever att föräldrarna inte är ärliga. Relationen behöver bygga på tillit 

och det kanske saknas i dessa fall. 

Vår studies betydelse för omvårdnaden är att den belyser att mycket behöver göras 

för att barn med övervikt och fetma ska få en så bra vård som möjligt. 

Sjuksköterskorna behöver mer stöttning i sitt arbete med barn som lider av 

överviktigtoch fetma och hur samtal kring övervikt kan gå till.När det gäller 

framtida forskning, så finns det behov av fler studier som just fokuserar på 

sjuksköterskornas samtal om övervikt med barn och deras familjer. Mer forskning 

om olika samtalsmetoder som kan användas av sjuksköterskor när de ska samtala 

om obekväma ämnen, vore också önskvärt. 
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Bilaga 2 

Mall för kvalitetsgranskning (med inspiration av SBU, 2014). 

 

1 poäng ges för varje positivt svar och 0 poäng för varje negativt eller “vet ej” svar. Maxpoäng är 11. Studier som får 80-100 % av 

den totala poängsumman värderas som hög kvalitet. Studier som får 60-80 % av totala poängsumman värderas som medelkvalitet 

och 0-60 % av totala poängsumman värderas som låg kvalitet. De studier som inte uppnår låg kvalitet exkluderas ur studien. 

 

SYFTE 

Finns det ett tydligt syfte?                    Ja(1p)        Nej(0p)        Vet ej(0p) 

 

Är det en kvalitativ studie, och är denna metod 

relevant utifrån studiens syfte?                 Ja(1p)        Nej(0p)        Vet ej(0p) 

         

URVAL 

Är urvalet relevant utifrån vårt syfte?               Ja(1p)        Nej(0p)        Vet ej(0p) 

 

Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?             Ja(1p)        Nej(0p)        Vet ej(0p) 

 

Är sammanhanget tydligt presenterad?                 Ja(1p)        Nej(0p)        Vet ej(0p) 

 

Etiskt resonemang/godkänd av etisk kommité?          Ja(1p)        Nej(0p)        Vet ej(0p) 

 

DATAINSAM,LING OCH ANALYS 

Är datainsamlingen tydligt beskriven?               Ja(1p)        Nej(0p)        Vet ej(0p) 
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Mall för kvalitetsgranskning(med inspiration av SBU, 2014). 

 

Är analysen tydligt beskriven?                   Ja(1p)        Nej(0p)        Vet ej(0p)  

 

Har forskarna granskat och diskuterat 

sin egen roll i forskningsarbetet, med tanke 

på eventuell påverkan på datainsamling och analys?Ja(1p)        Nej(0p)        Vet ej(0p) 

 

RESULTAT 

Är resultatet logiskt, begripligt?                   Ja(1p)        Nej(0p)        Vet ej(0p) 

 

Redovisas resultatet klart och tydligt?               Ja(1p)        Nej(0p)        Vet ej(0p) 

 

 

Bilaga 2 (2/2)
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Bilaga 3: Översiktstabell över studier som användes i resultatet. 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Titel Syfte Urval, analys och metod för 

datainsamling 

Huvudresultat Vetenskaplig 

kvalitet (och 

kommentar) 

Chamberlin, 

Sherman, Jain, 

Powers & 

Whitaker 

(2002) 

USA 

The challenge of 

preventing and treating 

obesity in low-income, 

preschool children: 

perceptions of WIC 

healthcare professionals 

Vårdpersonals 

upplevelser av vilka 

utmaningar som finns 

gällande prevention 

och hantering av 

barns övervikt. 

19 vårdpersonal, varav 12 

sjuksköterskor. 3 

fokusgruppintervjuer och 6 

enskilda intervjuer. 

Kvalitativ studie med ljuddata 

som transkriberats i 

dataprogram. Kodad tematisk 

gruppering. 

3 domäner hittades: 1: Hur såg 

personalen på mödrarna,; sex 

teman. 2: Hur de upplevde 

interaktionen; tre teman. 3: 

Program förslag för att 

hantera övervikt hos barn,;där tre 

teman hittades. 

Medel 

Edvardsson, 

Edvardsson & 

Hörnsten 

(2009) 

Australien 

Raising issues about 

children´s overweight - 

maternal and child health 

nurses´experiences 

Beskriva BVC-

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

kommunicera och ta 

upp frågor med 

föräldrar gällande 

barns övervikt. 

Bekvämlighets urval. 

10 mödra- och barnhälsovårds 

sjuksköterskor som arbetade på 

BVC i såväl stad som landsbygd. 

Kvalitativ 

innehållsanalys.Individuella 

Intervjuer spelades in och 

transkriberades ordagrant.  

Åtta kategorier hittades: Utveckla 

tillit och en god relation, 

Lyhördhet, Använda sig av ett 

taktfullt språk, Föräldrarnas egen 

vikt status, Beredskap att möta 

föräldrarnas olika reaktioner, 

Använda tillväxtkurvan som 

verktyg, Ge expertråd, Möta olika 

kulturella trossystem 

Hög 
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Bilaga 3: Översiktstabell över studier som användes i resultatet. 

Farnesi, 

Newton, Holt, 

Sharma & Ball 

(2011) 

Canada 

Exploring 

collaboration 

between clinicians 

and parents to 

optimize pediatric 

weight 

management 

Att få förståelse för 

samarbetet mellan 

kliniker som arbetar med 

barns övervikt och 

föräldrar till överviktiga 

barn. 

3 fokusgrupper och 4 

individuella intervjuer med 14 

kliniker (2 sjuksköterskor) och 8 

föräldrar. Kvalitativ studie med 

data som transkriberats från 

ljudupptagningar som 

analyserades tematiskt med 

koder. 

Samarbete inom barnviktshantering. Positiv 

terapeutisk relation.  

Förhandling inom hälsoframställning. Vanlig 

monitorering och utvärdering. 

Medel 

Isma, 

Bramhagen, 

Ahlstrom, 

Östman 

&Dykes 

(2012) 

Sverige 

Swedish child 

health care nurses 

conceptions of 

overweight in 

children: a 

qualitative study 

Att belysa sjuksköterskor 

som arbetar inom barn 

hälsovårds upplevelser 

av barns övervikt. 

Individuella intervjuer med 18 

ssk. Kvalitativ studie med 

fenomenologisk inriktning med 

data som transkriberats från 

ljudupptagningar. 

Uppfattning av övervikt förändras. Acceptans 

av barns övervikt. Utseende viktigare än 

hälsan.Övervikt hos yngre negligeras. Oron för 

yngre barn minimeras. Tyngdpunkt på kost. 

Övervikt ett känsligt ämne. Övervikt hos barn, 

en provokativ oro.Vikten av familjens 

levnadsvanor. Konsekvenser av föräldrars 

stressade livsstil. Ekonomi och låg utbildning 

som bidragande orsak. Skillnader i sociokultur. 

Medvetenhet om problemet. Sätta gränser. 

Hög 

Isma, 

Bramhage, 

Ahlstrom, 

Östman 

&Dykes 

(2013) 

Sverige 

Obstacles to the 

prevention of 

overweight and 

obesity in the 

context of child 

health care in 

Sweden 

Att belysa BVC-

sjuksköterskors 

föreställningar om sitt 

förebyggande arbete 

med barnövervikt och 

fetma i barnhälsovården. 

18 BVC-sjuksköterskor från 17 

olika BVC i södra Sverige.  

Strategiskt urval. 

Enskilda intervjuer med öppna 

frågor. Kvalitativ studie med 

fenomenologisk inriktning.  

Två kategorier: interna hinder, här lyfte 

sjuksköterskorna fram sin egen upplevda 

förmåga att på ett adekvat sätt hantera fall av 

övervikt hos barn. 

Externa hinder, summerar sjuksköterskornas 

föreställningar när det gäller bristande stöd och 

samarbete.  

Hög 

Bilaga 3 (2/5) 
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Bilaga 3: Översiktstabell över studier som användes i resultatet. 

 

Mullersdorf, 

Martinsson 

Zuccato, 

Nimborg, 

Eriksson 

(2010) 

Sverige 

Maintaining professional 

confidence- monotoring work 

with obese schoolchildren 

with support of an actionplan 

6 skolsköterskor som 

utvecklat en 

handlingsplan 

tillsammans med 

skolläkaren. 

25 djupintervjuer med 6 

skolsköterskor som 

analyserades via 

innehållsanalys. 

Skolsköterskor har en viktig roll i 

att behandla övervikt hos barn. 

Det är bra att jobba efter en 

handlingsplan men de saknade 

fortfarande verktyg för samtalet.  

Hög 

Redsell, Swift, 

Natahn, 

Siriwardena, 

Atkinson, 

Glazebrook 

(2012) 

England 

UK Health visitors’ role in 

identifying and intervening 

with infants at risk of 

developing obesity 

Undersöka hur 

sjuksköterskor upplever 

och arbetar med att 

upptäcka och ingripa när 

spädbarn riskerar fetma. 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer med 30 

sjuksköterskor som arbetar i ett 

hälsoteam. Tematisk och 

översättande perspektiv på 

analysen.  

Hitta riskfaktorer för fetma till 

exempel; barnet får för mycket 

mjölkersättning. 

De informerar om spädbarns 

nutrition. Flera faktorer gör det 

svårt att samtala med föräldrarna  

Hög 

Regber, Mårlid & 

Johansson Hanse 

(2013) 

Sverige 

Barriers to and facilitators of 

nurse-parent interaction 

intended to promote healthy 

weight gain and prevent 

childhood obesity at Swedish 

child healt centers 

Att belysa barriärer och 

hjälpfaktorer i 

interaktionen mellan 

sjuksköterskor och 

föräldrar till barn med 

övervikt. 

15 sjuksköterskor. semi-

strukturerade, individuella 

intervjuer. Kvalitativ studie 

med deduktiv innehållsanalys. 

Data som transkriberats från 

ljudupptagningar. 

Bedöma barns vikt; Visuell 

inspektion. Tillväxtkurvorna är ett 

bra hjälpmedel. Svårt att ta upp ett 

känsligt ämne. Har ansvar och tar 

initiativ att ta upp frågan. 

Föräldrareaktioner. 

Hälsofrämjande och preventiva 

aktiviteter. Levnadsvanor. 

Hög 

Bilaga 3 (3/5) 
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Bilaga 3: Översiktstabell över studier som användes i resultatet. 

Steele, Wu, 

Jensen, 

Pankey, 

Davis 

&Aylward 

(2011) 

USA 

School Nurses´ 

perceived barriers to 

discussing weight 

with children and 

their families: a 

qualitative approach 

Att undersöka skolsköterskors 

upplevda hinder för att åtgärda 

viktrelaterade hälsofrågor med 

barn och deras familj 

22 skolsköterskor från tre olika 

skoldistrikt. 

Fokusgrupper med öppna frågor. 

Kvalitativ studie. Innehållsanalys 

med teman och koder. 

Fem kategorier av upplevda 

hinder: Individuella 

(sjuksköterskans) faktorer, 

familjefaktorer, samspelet 

mellan sjuksköterska och 

familj, institutionella faktorer 

och sociala faktorer. 

Hög 

Söderlund, 

Nordqvist, 

Angbratt& 

Nilsen 

(2008) 

Sverige 

Applying 

motivational 

interviewing to 

counselling 

overweight and 

obese children 

Identifiera hinder och möjligheter 

för sjuksköterskans användande 

av motiverande samtal vid samtal 

med överviktiga barn, 5 och 7 år, 

och dess föräldrar. 

5 BVC-sjuksköterskor och 6 

skolsköterskor med utbildning i MI. 

Därefter arbetat med MI i 6 månader. 

Kvalitativ intervjustudie med data 

som transkriberats från 

ljudupptagning. Kodades och 

kategorier. 

Sjuksköterskorna ansåg att 

motiverande samtal fungerade 

bra när familjerna var 

motiverade till 

livsstilsförändring. 

Hög 

Turner, 

Owen & 

Watson 

(2015) 

England 

Addressing 

childhood obesity at 

school entry: 

Qualitative 

experiences of school 

health professionals 

Att utforska hur skolans 

vårdpersonal tar sig an barnfetma 

när elever börjar skolan, och förstå 

hur sjukvårdspersonalens roll kan 

optimeras för att åtgärda 

barnfetma vid en tidig ålder 

Kvalitativ studie. 

Fokussgruppintervjuer med 26 

skolsköterskor. Data som 

transkriberats från ljudupptagning. 

Tematisk analys. 

Upplevd roll och nuvarande 

arbete. Självförtroende att ta 

upp viktfrågan. Personalen har 

en viktig roll i arbetet med 

barns övervikt, men är 

begränsade på grund av många 

hinder. 

Hög 

Turner, 

Shield& 

Salisbury 

(2009) 

England 

Practitioners´ views 

on managing obesity 

in primary care: a 

qualitative study 

Att belysa primärvårdspersonals 

uppfattningar om primärvården 

som plats att arbeta med barns 

övervikt. 

30 vårdpersonal varav 14 

sjuksköterskor. Individuella 

intervjuer. Kvalitativ studie med data 

som transkriberats från 

ljudupptagningar. Teman/ kodning. 

Primärvården som 

behandlingsmiljö. Lite kontakt 

med barnen. Orsaker till barns 

övervikt. 

Medel 

Bilaga 3 (4/5) 
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Walker, Strong, 

Atchinson, 

Saunders & Abbott 

(2007) 

England 

A qualitative study of 

primary care clinicians´ 

views of treating 

childhood obesity 

Hur ser dr och ssk 

på sin roll i att 

hantera barns 

övervikt. 

12 läkare och 6 sjuksköterskor. Individuella 

intervjuer. Kvalitativ studie med data som 

transkriberats från ljudupptagningar. 

Teman. 

Ansvar att arbeta med barns 

övervikt och att ta upp det 

känsliga ämnet. Tid och 

arbetspress. 

Hög 

Bilaga 3 (5/5) 
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Bilaga 4 

Exempel på hur koder kondenseras fram från meningsenheter. 

Meningsenhet Översatt meningsenhet Kondenserad meningsenhet Koder Subkategori 

“and you have to work also on your relationship, 

how good relationship you have with the family 

depending upon the degree of how much you can 

come down on them about it, if it is someone you 

haven´t seen very often and, then, it´s more 

“tricky”.” (Edvardsson et al., 2009, s. 2545) 

du måste också arbeta på relationen, 

hur hårt du kan gå på beror på hur god 

relation du har med familjen, om det är 

någon du inte träffar så ofta så är det 

svårare. 

Det är viktigt med en bra 

relation till familjen för att 

kunna ha en rak och ärlig 

kommunikation. 

Relationer Relationen med 

familjen är 

betydelsefull. 

The CHC-nurses perceive that there was a risk of 

offending the parents and that there was a need 

for using neutral terminology and making 

cautious transcriptions and statements about a 

child´s weight. (Isma et al., 2012). 

 

 

BVC-sköterskorna upplevde att det 

fanns en risk för att kränka föräldrar 

och att det fanns ett behov av att 

använda neutral terminologi och göra 

försiktiga omskrivningar och 

uttalanden om barnets vikt 

 

BVC-sköterskor använder sig 

av neutral terminologi och 

försiktiga omskrivningar för 

att undvika att förolämpa 

Väljer sina 

ord 

Övervikt och 

fetma som ett 

känsligt ämne 
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Bilaga 5 

Översikt över subkategorier och kategorier samt artiklarnas användning i resultatet. 

Subkategorier Kategorier Artikel 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Relationen med familjen 

är betydelsefull för 

sjuksköterskorna 

Förutsättningar för att 

närma sig familjen 

x x  x x  x x    x  

Sjuksköterskornas 

samtalsstrategier 

x x x x     x x x x x 

Övervikt och fetma som 

ett känsligt ämne 

 

Hinder för samtalet 

x x x x x  x x x  x x x 

Föräldrars ärlighet och 

uppriktighet. 

x   x x x x x x  x x  

Brist på motivation    x x x x  x  x  x 

Sociala och kulturella 

faktorer 

x   x x    x   x  

 

                 

 


