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___________________________________________________________________________

Övervikt och fetma är ett växande problem hos vuxna och barn, speciellt i västvärlden. I 
Sverige är 20 – 25 % av alla tioåringar överviktiga. Det är av största vikt att tidigt identifiera 
övervikt. Detta eftersom övervikt kan leda till diabetes, psykiska problem, hypertoni och 
hjärt- kärl sjukdomar.

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar 
till överviktiga barn. En kvalitativ metod med innehållsanalys har använts. Sex stycken 
barnsjuksköterskor/ distriktssköterskor verksamma inom barnhälsovården har intervjuats.

Resultatet visar att barnsjuksköterskans/ distriktssköterskans samtal med föräldrar till 
överviktiga barn inte alltid är helt problemfria. Hon måste vara försiktig då hon för ämnet på 
tal. Det händer att föräldrar reagerar med ilska. Barnsjuksköterskan/ distriktssköterskan 
behöver mer tid för att samtala med föräldern på ett mer tillfredsställande sätt. 
Barnsjuksköterskan/ distriktssköterskan efterfrågar också utbildning i samtalsteknik. Föräldrar 
är ansvariga för sina barns hälsa. Det är de som bäst lämpar sig till att förändra situationen för 
sina barn. Barnsjuksköterskan/ distriktssköterskans viktiga arbete består i att stötta föräldern 
och hjälpa denne att identifiera problemet och därmed hitta de lösningar som passar den 
enskilda familjen.
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___________________________________________________________________________

Like adult obesity, childhood obesity prevalence is rising, especially in the Western World. 
As many as 20 – 25 percent of the ten years old children are overweight in Sweden. It is 
important to early identify overweight, since overweight could lead into diabetes, mental 
suffering, hypertension and cardiovascular disease. 

The aim of this study was to describe how nurses experience and perceive the conversation 
with parents of overweight children. A qualitative method with a content analysis has been 
used. Six nurses working in child health centre have been interviewed. 

The result shows that the conversation between the nurse and the parents of an overweight 
child can be very difficult. The nurse has to bring up the subject very carefully. It might 
happen that the parent will react with anger. The nurses expressed a need for more time 
allocated for taking care of this issue more satisfying. She also is looking for more education 
according to conversation methods. Finally, parents carry most of the responsibility for their 
children. They are the best placed to change the situation. The nurse´s important work is to 
support parents and help them identify the problems and thus find the solutions that suit the 
individual family.
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INLEDNING

Vi har under vårt arbete som sjuksköterskor och under studietiden till specialistsjuksköterskor 
inom barn- och ungdomssjukvård fått ett ökat intresse för barn och ungdomar med övervikt. 
Vi har vid våra verksamhetsförlagda studier träffat dessa barn och deras familjer. 
Sjuksköterskan inom barnhälsovården träffar barnfamiljerna regelbundet. Hon kan delge 
föräldern kunskaper om deras barn har en ökad risk för att utveckla en övervikt/ fetma. Därför 
har vi valt att intervjua barnsjuksköterskor/distriktssköterskor som arbetar inom 
barnhälsovården. Detta med syfte att få ta del av deras erfarenheter av att samtala med 
föräldrar till överviktiga barn. I bakgrunden kommer fakta och orsak till barns övervikt och 
fetma beskrivas.  Barnsjuksköterskans roll i att samtala och informera familjerna kommer 
också att beröras. 

BAKGRUND

Barns övervikt och fetma

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är idag ett stort växande hälsoproblem i stora 
delar av västvärlden. I Sverige har övervikt och fetma hos barn och ungdomar ökat kraftigt de 
senaste 20 åren. Även hos förskolebarnen ses en ökning enligt Statens beredning för 
medicinsk utvärdering (SBU – rapport, 2005). År 2000 undersöktes tioåringar i Göteborg, 
Lerum och Borås. Där fann de att 18 % hade övervikt. Fetma visade sig förekomma hos 3 % 
av barnen (Mårild, Bondestam, Bergström, Ehnberg, Hollsing & Albertsson-Wikland, 2004). 
SBU – rapporten (2002) visar att cirka 500 000 svenskar är feta, ca 8 % bland vuxna och ca 4 
% bland barn och ungdomar. År 2002 vägde en tioåring i genomsnitt 4,5 kilo mer än vad en 
tioåring vägde 1992. I vårt land finns ca 20 – 25 % överviktiga tioåringar. En grupp danska 
forskare konstaterar att Sverige tillsammans med Frankrike placerar sig i en mellanklass 
internationellt beträffande andelen feta och överviktiga barn. (Lissau, Overpeck, Ruan, Due, 
Holstein & Hediger, 2004).

Det är viktigt att tidigt uppmärksamma tecken på fetma. Fetma kan vara ett allvarligt hot för 
den framtida hälsan. Fetma ger en ökad risk för att utveckla diabetes typ 2, hjärtinfarkt, högt 
blodtryck, stroke, rygg- och ledbesvär, vissa typer av cancer och gallsjukdom. Fetma innebär 
också för många en försämrad livskvalitet (Jansson & Danielsson, 2003). Barn med övervikt 
har sämre självförtroende jämfört med normalviktiga barn. Detta gäller främst utseendet och 
den fysiska prestationsförmågan (Marcus, 2003). För barn under 4 års ålder är prognosen god 
för att övervikt och fetma försvinner i vuxen ålder. Efter 6 års ålder försämras däremot 
prognosen. Ju äldre barnet är och ju högre Body Mass Index (BMI = vikten/ längden i 
kvadrat) det har, desto större risk för att det blir överviktigt som vuxen. Detta betyder att barn 
med tidig BMI uppgång, det vill säga de barn som har en onormalt hög viktökning vid två och 
ett halvt års ålder, anses vara i riskzonen för att utveckla tidig fetma (Ming Wen, Baur, Rissel,
Wardle, Alperstein & Simpson, 2007).

För vuxna ligger gränsen för övervikt vid BMI 25 och för fetma vid BMI 30. För barn kan 
inte samma gränsvärden användas, utan gränserna har anpassats efter barnets ålder. Dessa 
gränsvärden kallas ISO BMI. ISO BMI över 25 definieras som övervikt och ISO BMI över 30 
som fetma. Dessa gränsvärden används för att jämföra om barnets BMI är högt eller lågt, 
jämfört med andra barn i samma ålder (Jansson & Danielsson, 2003). Det finns internationella 
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definitioner framtagna år 2000 där de två nivåerna avgörs, en för övervikt och en för fetma. I 
Sverige har BMI kurvorna försetts med de internationella gränserna ISO BMI 25 respektive 
30 (Nowicka & Flodmark, 2006).

Orsaker till övervikt/fetma hos barn

Det biologiska arvet.

Vi bär alla med oss olika arvsanlag som gör oss olika känsliga för ett visst energiintag. Det 
betyder att vi måste äta olika mycket för att uppnå samma kroppsvikt. En del barn blir 
överviktiga och andra förblir smala trots att de äter och lever på samma sätt. Vilka gener som 
reglerar detta är huvudsakligen okänt. Den ökning som har skett av förekomsten av 
överviktiga barn i Sverige, under de senaste årtiondena, kan dock inte enbart förklaras av 
genetiska faktorer. De beror på förändringar i livsstilen rörande kostvanor och fysisk aktivitet 
(Jansson & Danielsson, 2003). Nowicka och Flodmark (2006) menar att hos 2 % av dem som 
har fetma finns en medicinsk förklaring. I de fallen kan fetman vara behandlingsbar.

Sociala faktorer

Jansson och Danielsson (2003) påstår att i familjer där föräldrarnas utbildning är kort och där 
inkomsten är låg, förekommer övervikt hos barn oftare. Familjens matkonto används främst 
till halvfabrikat, läsk, snacks och andra godsaker. Många av dessa familjer anser sig inte ha 
råd att handla nyttiga råvaror samt frukt och grönsaker. Vidare menar de att övervikt och 
fetma hos barn håller på att bli en klassfråga i vårt land. Ming Wen, et al. (2007) menar att det 
finns ett starkt samband mellan övervikt och fetma hos barn i de familjer där föräldrarna är 
lågutbildade och har en ansträngd ekonomi. Dessa familjer lever ett mer stillasittande liv och 
befinner sig i ett socialt utsatt läge. Barnen har ofta feta föräldrar och föräldrarna kan överföra 
sina livsmedelsval, kostmönster och livsstil till barnen. Vidare påstår Evans (2007) att 
lågutbildade föräldrar med låg inkomst missbedömer sina barns vikt, vilket kan leda till 
ohälsa.

Livsstil

Vårt sätt att leva har förändrats. Risken att utveckla övervikt är ökad i samhällen där det, 
dygnet runt, finns god tillgång till fett och energirik kost och där kraven på fysisk aktivitet är 
låg menar Marcus, 2003. Förr lekte barnen utomhus. Det var lek som medförde ständig 
rörelse. I dag har barnen tillgång till TV och datorer, vilket medför att de har möjlighet att 
sitta stilla i timmar. Dessutom har bebyggelsen blivit mer utspridd, vilket leder till att barnen 
alltmer skjutsas i bil. Mat och godis finns mer tillgängligt nu mot förr (Jansson & Danielsson, 
2003). Ming Wen, et al. (2007) skriver i sin studie från Australien att det är vanligt 
förekommande att barn upp till fem års ålder får välling och söta drycker i nappflaska. Detta 
kan leda till att dagsintaget av kalorier ökar avsevärt. Dessutom ger vissa föräldrar dagligen 
sina barn sötsaker och läsk både som tröst och belöning. Detta tillsammans med oregelbundna 
matvanor bidrar till att små barn utvecklar övervikt och fetma. 
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Behandlingen av övervikt och fetma hos barn

Fetma klassificeras som en sjukdom och ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) 
behandlas. Detta gäller barn över fyra år (WHO, 2003). Nowicka och Flodmark (2006) 
beskriver tre centrala komponenter vid behandling av fetma hos barn, vilka är fysisk aktivitet, 
mat och familjestöd. Oftast är det lättare som första åtgärd att börja en behandling med fysisk 
aktivitet. Statens folkhälsoinstitut (2001) rekommenderar att barn upp till pubertetsåldern 
dagligen ska vara fysiskt aktiva i 60 minuter, gärna uppdelat på flera tillfällen. Aktiv lek och 
rörelse glädje bör prägla aktiviteten. Vidare rekommenderar Amerikanska 
barnläkarföreningen att barn- och ungdomars media tid ska begränsas till max två timmar per 
dag (Krebs & Jacobson, 2003). 

Överviktiga barn ska, som alla andra barn, följa de kostråd som Livsmedelsverket (SLV) ger 
ut. Dessa kostråd är baserade på de näringsrekommendationer som ges i Svenska 
näringsrekommendationer (SNR). Utmaningen blir för dem som behandlar barnen att 
förmedla rekommendationerna, främst vad gäller livsmedel med lägre kalorihalt, sötsaker och 
snabbmat anser Nowicka och Flodmark (2006).

Barnhälsovårdshistorik och barnsjuksköterskans roll

Barnavårdscentralerna blev 1937 en statlig angelägenhet då de ersatte den ideella 
organisationen Mjölkdroppen. Till Mjölkdroppen kunde framförallt mödrar i storstäderna gå 
för att få amningsstöd och råd om spädbarnsvård. Dessa mödrar var i huvudsak från de lägre 
samhällsklasserna. På 1930 – talet var klasskillnaderna tydligare, vilket medförde att många 
barn levde under sämre hälsoförhållanden. Därför uppsökte mödrarna Mjölkdroppen för stöd 
och hjälp, eftersom ett läkarbesök var för dyrt. När samhället 1937 tog över ansvaret för 
barnhälsovården kunde successivt barn från alla samhällsklasser komma till 
barnavårdscentralen. Detta medförde att barnhälsovårdens hälsobefrämjande arbete blev en 
viktig resurs för alla familjer

Inom barnhälsovården ska en nybliven förälder i första hand sedd som endast en förälder. Det 
har ingen betydelse vilken social status föräldern har eller vilken härkomst de har. Det är 
barnets hälsa som står i fokus.  Barnhälsovården har till syfte att främja barnets hälsa och 
utveckling. Att så tidigt som möjligt identifiera eventuella avvikelser i barnets utveckling och 
tillväxt är av största vikt, liksom att förebygga ohälsa hos barnet. Barnen mäts, vägs, 
undersöks och kontrolleras beträffande den fysiska och psykiska utvecklingen (Hagelin, 
Magnusson & Sundelin, 2007).

När barnsjuksköterskan upptäcker övervikt eller fetma hos ett barn, ingår det i hennes 
arbetsuppgifter att överväga åtgärder. Avvikelser i barnets vikt- och längdkurva är något hon 
måste diskutera med föräldrarna. Detta betyder att åtgärder för att informera och motivera 
föräldrar till de små barnen, redan inom barnhälsovården, är av betydelse för att lyfta fram 
överviktsproblematiken. Detta stöds av Campbell, Hesketh, Crawford, Salmon, Ball & Mc
Callum (2008) vilka anser att det mest effektiva sättet att motivera och informera föräldrar, är 
att göra detta i ett tidigt skede då barnet fortfarande är litet. De påpekar även att 
förstagångsföräldrar är de som är mest mottagliga för information. Ming Wen, et al. (2007) 
skriver att familjebaserad information angående förebyggande av övervikt hos barn bör ges så 
tidigt som möjligt, för att minska övervikten hos barn i åldrarna 2-5 år. Föräldrar till små barn 
är oftare mer villiga till att anamma råd för en sundare livsstil för hela familjen. Det har visat 
sig att prevention har bra effekt, men enligt en sammanställning av SBU är det oklart hur ett 
preventionsprogram ska se ut (Britton, Östman & Ränzlöv, 2004). Hagelin, et al. (2007) anser 
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att föräldrar till överviktiga barn bör informeras om att det finns en risk att barnet har ett 
felaktigt kostintag. De poängterar att kostvanorna i ett sådant fall måste ses över.

Samtalet med familjen

Flodmark och Lissau (2002) menar att beteendeterapi har använts länge vid behandling av 
fetma. De anser att livsstilen är inlärd och behöver förändras genom återinlärning. Holm-
Ivarsson (2007) skriver att beteendeförändringar i regel inte är något som sker över en natt, 
utan är något som växer fram successivt. Motivationen innehåller tre olika aspekter: viljan till 
förändring, tron på att man kan förändra och att vara beredd på en förändring. För att vilja 
förändra måste man förstå vad barnet förlorar på att vara överviktigt, och vad de vinner på att 
förändra beteendet. En del föräldrar behöver väga för och nackdelar emot varandra för att bli 
övertygade. När beteendeförändringen sker bedömer föräldrarna att det är mer som talar för 
att förändra än att fortsätta som tidigare. Då förändrar familjerna beteendet för att de tror på 
att de kan förändra. Det viktigaste är dock att stärka viljan till förändring. 

Nowicka och Flodmark (2006) beskriver studier i USA och i Europa som har visat på 
betydelsen av att föräldrarna är medverkande vid samtalen i beteendeterapi beträffande 
övervikt och fetma. I tio- års uppföljningar på barn som startat beteende terapi i åldern sex till 
tolv års ålder visar de att långsiktiga förändringarna i livsstilen kan vara upp till 10 år hos 
barn. Detta kan jämföras med 2-3 år hos vuxna. Studier pågår för att kombinera de 
effektivaste behandlingsprogrammen av familjeterapi och kognitivbeteendeterapi, vilka är 
fokuserade på livsstilsförändringar kombinerade med ett ickeskuldbeläggande 
förhållningssätt. (a a).

Vårdvetenskapligförankring

Inom omvårdnaden finns centrala begrepp som människan, hälsa- och välbefinnande, 
vårdande, livssammanhang och miljö. Omvårdnad är sjuksköterskans karaktärsämne. Enligt 
Socialstyrelsen (2005) åligger det den legitimerade sjuksköterskan att besitta kunskap inom 
omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap; Bemötande, information och undervisning; 
Undersökningar och behandlingar; Främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa; Säkerhet, 
livskvalitet och vårdmiljön.

Kirkevold (2000) beskriver Dorothea Orems egenvårdsteori. Människan är naturligt 
motiverad att ta vara på sig själv och andra som hon har ansvar för, till exempel barn och 
andra vuxna som är beroende. Här talar Orem om begreppet egenvård som pekar på 
människors initiativ och handlingar som omfattar de dagliga aktiviteterna. Egenvård är ett 
inlärt beteende som främjar personens integritet, funktion och utveckling. Vidare menar Orem 
att individuella vanor liksom den enskildes personlighet har stor betydelse för hur en person 
prioriterar sin egenvård. När egenvården brister hos människan har sjuksköterskan till uppgift 
att kompensera denna och utveckla den där detta är möjligt. Orem talar om vägledning, 
stödjande åtgärder och undervisning som exempel på hjälpmetoder som sjuksköterskan kan 
använda sig av. Omvårdnadens mål är att individens egenvårdskrav skall tillgodoses av 
individens egen kraft eller med hjälp av andra närstående (a a).

Shields, Pratt och Hunter (2006) skriver att i vården av barn är det av största betydelse att 
familjecentrerad omvårdnad (FCC, Family Centred Care). Genom att planera vården runt 
familjen och se hela familjen som vårdtagare tas familjens egna resurser tillvara. Familjens 
sammanhållning påverkar barnet på ett hälsofrämjande sätt.
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Problemformulering

Idag ökar förekomsten av övervikt och fetma redan hos förskolebarnen. Det har forskats
mycket om vikten av att tidigt identifiera tecken på övervikt och fetma hos barn. 
Barnsjuksköterskan/ distriktssköterskan inom barnhälsovården träffar regelbundet 
barnfamiljer. Hon är den som kan upptäcka och förmedla avvikelser i barnets vikt- och längd 
kurva till föräldrarna. Barnsjuksköterskan/ distriktssköterskan använder samtalet som metod 
för att få till stånd en beteende förändring hos föräldern. Det pågår dock studier för att påvisa 
kombinationen av de effektivaste delarna från samtalsmetoder mot barnfetma Vi har inte 
funnit några studier som beskriver hur barnsjuksköterskan/ distriktssköterskan upplever 
samtalen med föräldrar till överviktiga barn. Det känns angeläget att beskriva hur 
barnsjuksköterskan/ distriktssköterskan använder samtalet för att förebygga övervikt och 
fetma hos barn.

SYFTE

Syftet är att beskriva barnsjuksköterskans/ distriktssköterskans upplevda erfarenheter av att 
samtala med föräldrar till överviktiga barn.

Forskningsfråga:

Hur upplever barnsjuksköterskorna att samtala med föräldrar till överviktiga barn?

METOD

Genomförandet i föreliggande analys är kvalitativt med en induktiv ansats. Detta för att
förutsättningslöst förstå vad barnsjuksköterskorna/ distriktssköterskorna upplever i sina 
berättelser. Utifrån detta perspektiv valdes intervjuer som datainsamlingsmetod. Kvale (1997) 
skriver att genom den kvalitativa intervjun vänder sig forskaren till informanternas värld.

Deltagare 

Informanterna bestod av sex barnsjuksköterskor från tre olika barnavårdscentraler i ett 
primärvårdsområde i västra Sverige. Vi valde ut tre barnavårdscentraler för att få ett 
varierande upptag av familjer. Det gällde landsort, boendeform och invandrartätare område. 
Segregation förekom i ett av områdena. 

Inklusionskriterier för att delta i studien var att alla sjuksköterskorna var specialistutbildade 
inom öppen hälso- och sjukvård och/eller barn- och ungdomssjukvård.  Dessutom skulle 
informanterna ha arbetat minst ett år inom barnhälsovården. Informanternas yrkeserfarenhet 
varierade mellan ett år till cirka trettio år. Samtliga informanter var kvinnor, det framkom inte 
om några män hade blivit tillfrågade.
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Datainsamling

Intervjuerna genomfördes under februari och mars månader 2009.  Verksamhetscheferna på 
de aktuella vårdcentralerna tillfrågades brevledes om tillåtelse att intervjua berörda 
sjuksköterskor (bilaga 1) i studien. Samma brev skickades även via e-post. Via 
verksamhetschefen fick samtliga berörda sjuksköterskor inom barnhälsovården skriftlig 
information om studiens syfte och genomförande (bilaga 2). Verksamhetschefen informerade,
för oss okänt antal, berörda barnsjuksköterskor/ distriktssköterskor om studien. Vi fick sedan 
av verksamhetschefen tillåtelse att kontakta sex informanter. När vi hade fått informanternas 
samtycke till studien bestämdes tid för intervjun. 

Genomförande

Intervjuerna genomfördes i lugn avskild miljö i anslutning till deras arbetsplats. Intervjuerna 
startade med forsningsfrågan om hur de upplevde att samtala med föräldrar till överviktiga 
barn. Följdfrågorna ställdes sedan följsamt efter informanternas berättelser så att de fick 
beskriva hur de upplevde situationerna. Exempel på följdfrågor kunde vara: Hur menar du då? 
Och kan du berätta mer om det? Syftet med följdfrågorna var att stimulera till en fördjupad 
reflektion av informanternas upplevelser. Genom reflektionen kunde informanten lyfta fram 
och sätta ord på sina erfarenheter. 

Intervjuerna spelades in på band och varade tills ämnet var uttömt. Intervjuerna tog mellan 
35-60 minuter. Intervjuerna transkriberades ordagrant med pauser, tveksamheter, skratt och 
liknande uttryck. Intervjuerna skrevs ut i anslutning till intervjusituationen, samma dag eller 
nästföljande dag. 

Förförståelse

Vår erfarenhet som sjuksköterskor inom barnsjukvården finns med oss och kan inte suddas ut. 
Författarna har strävat efter att medvetandegöra denna förförståelse. Dahlberg (1997) menar 
att förförståelsen är den bakgrundskunskap och den kontextuella kunskap som behövs för att 
något över huvudtaget skall förstås. Dahlberg, Drew & Nyström (2001) menar att det handlar 
om att lägga band på och tygla sin egen förståelse. Detta genom att vara öppen och följsam 
mot det som uttrycks. De egna föreställningarna, kunskaperna och idéerna om livsvärlden 
hålls tillbaka. Genom att kontrollera förförståelsen kan vi hindra den från att ta över 
förståelseprocessen. Det är genom denna medvetenhet som det blir möjligt att öppet och 
följsamt gå till informanternas uttryckta upplevelser. 

Dataanalys

Analysen har skett genom innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman, (2004). 
Författarna analyserade det transkriberade materialet i ett antal faser. Hela analysenheten, de 
fullständiga intervjuerna lästes av författarna upprepade gånger. Detta för att en känsla för 
helheten skulle fås. Det huvudsakliga innehållet diskuterades av författarna. Meningar eller 
fraser som innehöll information som var relevanta för syftet plockades ut. Författarna fick ta 
med omgivande text så sammanhanget kvarstod. Dessa meningar eller fraser kallas 
meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna kondenserades i syfte att korta ned 
texten, men ändå behålla hela innehållet. De kondenserade meningsenheterna abstraherades 
och lyftes fram till en kod. Liknande koder grupperades i underkategorier som återspeglade
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det centrala budskapet i intervjuerna. Dessa underkategorier utgör det manifesta innehållet
som åskådliggör textens budskap. Slutligen kunde fyra kategorier formuleras, som svarar på 
frågan ”vad”. Kategoriernas gemensamma nämnare från intervjuerna bildade ett tema som 
svarar på frågan ”hur”. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att tillförlitligheten i kvalitativa studier skall 
granskas efter begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. För att styrka 
trovärdigheten ska författarna noggrant beskriva analys arbetet så att läsaren förstår 
analysprocessens gång. De olika delarna i analysprocessen genomförs av båda författarna var 
för sig och sedan tillsammans vilket ökar tillförlitligheten i resultatet. (a a).

Exempel på meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och 
kategori framgår i tabell 1.

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Kategori

Man har en 
känsla för hur de 
tycker och 
tänker man vet 
lite om hur man 
ska säga eller 
hur mycket man 
ska säja …

Känsla för hur 
de tycker och 
tänker och hur 
och hur mycket 
man ska säga

Känna av
Ödmjuk Förhållningssätt

Tabell 1. Presentation av meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod, 
underkategori och kategori.

Etiska överväganden

De etiska aspekterna har beaktats under de olika faserna i studien. Vetenskapsrådet (2002) 
beskriver fyra allmänna krav; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 
nyttjandekrav. Information om studien gavs till informanterna som beskrivits i metoden. 
Deltagandet bygger på frivillighet och informanterna kunde när som helst avbryta utan att 
ange någon orsak. De bandade intervjuerna och dess utskrifter förvaras otillgängligt för 
obehöriga.  Alla uppgifter behandlas konfidentiellt vilket innebär att identitet och arbetsplats 
inte avslöjas. Materialet kommer inte att användas till annat än studiens syfte.

Författarna har haft en handledare under studiens tid. De har varit medvetna om att det kan ha 
varit en ökad arbetsbörda för informanterna att delta i intervjuerna. Informanterna 
intervjuades under arbetstid på sin arbetsplats, vilket författarna ansåg vara mest fördelaktigt 
för informanterna. Informanterna lyckades skapa tid till intervjuerna genom att koppla om 
telefonsamtal och därigenom täcka upp för varandra. Informanterna informerades muntligt om 
var och hur studiens resultat redovisas. Informanterna kommer att delges det färdiga 
resultatet. Vårdförbundet har inte informerats. 
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RESULTAT

Resultatet presenteras med ett övergripande tema, fem kategorier samt underkategorier som 
presenteras i tabell 2.

Sjuksköterskornas beskrivningar av sina upplevda erfarenheter i kategorier exemplifieras och 
förtydligas genom citat från intervjuerna. Vidare används begreppet sjuksköterskorna om inte 
sammanhanget kräver att specifika yrket som läkare eller dietist anges. Begreppet förälder 
används som samlingsbegrepp för anhörig, närstående eller liknande.

Tabell 2. Presentation av tema, kategorier och underkategorier.

Mötet med familjerna

Ur analysen av datamaterialet framträdde temat Mötet med familjerna. Det är i mötet som 
samtalet kan ske. Vikten av att få en god kontakt och bibehålla kontinuiteten, är 
förutsättningar för att ett möte ska kunna ske menade sjuksköterskorna. Temat beskriver 
sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter av att samtala med föräldrarna. Alla kategorier 
behövs för att det ska ske ett möte. Sjuksköterskan beskriver att hon behöver möta föräldrarna 
i den situation de befinner sig.

TEMA KATEGORI UNDERKATEGORI

Sjuksköterskans roll och organisationens 
betydelse

Kontinuitet och tidsbrist

Resurser
Övergång från 
barnhälsovård till 
skolhälsovård

Svårigheter/ Utmaningar Känsligt ämne- föräldrar 
känner skuld

Barnets närvaro
Förhållningssätt Att vara ödmjuk

Påverkande faktorer Socioekonomiska 
faktorer

Gränssättning
Bristande kunskap

Mötet med familjerna

Redskap till hjälp och behandling Vikt- och längdkurvan

Kost- och 
rörelseinformation

Tolk
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Sjuksköterskans roll och organisationens betydelse

Kontinuitet och tidsbrist

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att identifiera de barn, vars viktkurvor steg onormalt. 
Detta borde göras tidigt. Om ingen åtgärd vidtas snabbt kommer övervikten att öka och bli 
ännu större. Sjuksköterskorna poängterade att målsättningen inom barnhälsovården var att få 
träffa samma sjuksköterska vid varje besök. Kontinuiteten i kontakten med familjen var en 
viktig del för att kunna identifiera övervikten i tid. Det upplevdes enklare att samtala med 
föräldrar som de faktiskt hade en god relation med. 

Sjuksköterskans arbete bestod i att planera in regelbundna besök för att träffa de överviktiga 
barnen. De träffades oftast en gång i halvåret för kontroller och uppföljning. Stor vikt lades 
vid samtalen med familjen, eftersom detta bedömdes som viktigt för det fortsatta arbetet.

Vid fyraårs- kontrollen avsattes det en tid motsvarande trekvart för undersökning och samtal 
med föräldrarna. Under dessa fyrtiofem minuter var det mycket som skulle hinnas med.
Sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna ofta hade väldigt många frågor. Detta troligtvis 
beroende på att de inte hade träffat sjuksköterskan sedan barnet var två och ett halvt år. Vidare 
menade de att det kunde ha skett stora förändringar hos barnet under den tiden som kunde ha 
påverkat barnets vikt. Om barnet var överviktigt, upplevde sjuksköterskan att tidsbristen 
kunde vara ett hinder för att etablera en god kontakt med föräldern. Sjuksköterskan var 
medveten om att det kunde vara viktigt att skapa ett förtroende för att arbeta kontinuerligt 
med familjen.

Sjuksköterskan menade att en god kontakt mellan henne och föräldern var oerhört viktig. 
Förlorades den, var den kanske förlorad för alltid. Det ansågs svårt att reparera en god kontakt 
och att återskapa ett gott samarbetsklimat igen. Det kunde förekomma att föräldern hade fler 
barn som skulle följas upp och kontrolleras av samma sjuksköterska. Återigen var 
kontinuiteten av största betydelse i samarbetet med föräldrarna. 

Vi har ju fått ett fokus på övervikt de senaste åren kan man säga.

Var helt inne på det här för barnets bästa. Så vi träffas om tre månader och då ska det här 
ordet som stavas b a n t a det existerar inte. Hon skall växa och vara kvar på sin vikt.

… Tid. Vi har det väldigt pressat. Vi får i princip lägga en halvtimma på varje besök. Och då 
är det ju en del besök som tar 45 min. Och då får man försöka jobba in resten av dan. Offra 
raster…övertid och andra besök som får bli… för att de inte har så stora behov. Det är inte 
lyckat alltså. Man skulle ju önska att ett sådant här besök kunde man få ägna en 45 min till en 
timma kanske. Men… Det man kan göra är att ta tillbaka dem. På nytt samtal.

Resurser

När sjuksköterskan upptäckte att ett barns viktkurva visade på fetma, försökte hon med samtal 
motivera föräldern till att få skriva en remiss till överviktsteamet på barn- och 
ungdomsmedicinska mottagningen. Sjuksköterskan upplevde att processen till remiss 
skrivning på de feta barnen kunde vara lång. Detta beroende på hur samtalen utvecklade sig. 
De barn som fick remiss till överviktsteamet behandlades där för sin fetma, men alla barn som 
fick en remiss uppsökte inte överviktsteamet. Samtalen i dessa familjer upplevdes av 
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sjuksköterskorna som svåra. Att få förälderns medgivande, till att en remiss skrevs, var en 
första åtgärd på behandling. I detta skede upplevde sig sjuksköterskorna ensamma i sin roll 
inom barnhälsovården. Dock upplevdes läkarens stöd, i samband med utredning av eventuell 
somatisk sjukdom som orsak hos det överviktiga barnet, som viktigt i sjuksköterskans arbete.

Sjuksköterskorna uttryckte att samtalet med familjer till överviktiga barn kunde underlättas 
om utbildning i samtalsmetodik eller motiverande samtal genomfördes. Deras önskan om 
fakta kunskaper i ämnet barn med fetma och övervikt tillgodosåg de till viss del genom egna 
studier. De efterfrågade även fler tillfällen till vidareutbildning med föreläsningar i ämnet.  

Frågan är hur mycket ska vi på BVC göra…

Att man bygger upp sin samtalsteknik bättre, men jag tycker det är tufft faktiskt.

Så får man inte det får man i alla fall försöka få dem komma hit och mäta och väga. Vi kan så 
frö och börja jobba med det men när det handlar om feta barn behövs det en större insats och 
det kan inte vi hjälpa till med på BVC…det har inte vi resurser till.

Överviktsteamet på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen upplevdes som oerhörd
viktig resurs för sjuksköterskorna. Dit kunde de vända sig för att få svar på frågor eller för 
rådgivning. De kände sig otillräckliga att själva klara kontakten med föräldrarna till de feta 
barnen. Sjuksköterskorna uttryckte att de ville ge råd men just det specifika arbetet med de 
feta små barnen upplevdes viktigt att någon annan tog över. Barn som var yngre än fyra år 
upplevdes extra svårt att arbeta med. Sjuksköterskorna vände sig till dietisten på 
överviktsteamet för att få stöd och råd. Dietistens kunskap och ”coaching” ansågs som väldigt 
betydelsefull. Sjuksköterskorna upplevde att dietisternas givna råd vägde tyngre hos föräldrar, 
jämfört med om sjuksköterskan gav råden. Ibland erbjöds familjer ett enstaka besök hos 
dietist för att särskilt understryka sjuksköterskans råd. 

Jag har dessutom varit med om någon där man har fått tala med läkaren, där faktiskt en
treåring blir remitterad till barnläkare på överviktsteamet.

Om jag känner att inte jag klarar detta kan man i alla fall försöka med läkaren. Man får göra 
på olika sätt då.

Så tyvärr kanske de kommer lite för sent till överviktsteamet, ibland kommer de när dom är 
fyra- fem år man måste få med föräldrarna på tåget, så att de kan förstå vad som ska ske.

Avdramatisera detta, jag ska inte hänga ut detta att du har ett barn som är överviktigt det är 
ju inte det, vi är till för att hjälpa.

Övergång från barnhälsovård till skolhälsovård

Sjuksköterskorna beskrev betydelsen av att identifiera övervikten hos barnet innan det 
flyttades över till skolhälsovården. De upplevde att flera års kontakt med familjen skapade 
relationer som kunde underlätta processen att samtala om barnets övervikt eller fetma. Skolan 
fick rapport om hur samtalen kring barnets övervikt hade förflutit. Sjuksköterskans samarbete 
med barnläkare eller distriktsläkaren kunde underlätta arbetet för remisskrivning till 
överviktteamet innan skolövergång. 
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Sen har det en fortsatt kontakt med skolsköterskan och det är viktigt att de ska känna att det 
är en bra kontakt de har.

Svårigheter/ utmaningar

Känsligt ämne – föräldrar känner skuld

Sjuksköterskorna försökte att ge föräldrar information angående deras barns övervikt så tidigt 
som möjligt. Om viktkurvan stadigt pekade uppåt, när barnet är ca två och ett halvt år, började 
hon försiktigt att samtala med föräldern om barnets vikt. Att föra en diskussion med föräldern 
kring detta ämne var inte alltid helt enkelt. Detta kunde framkalla starka reaktioner. 
Sjuksköterskorna ansåg att en människas vikt var ett känsligt ämne. 

Att ta tag i viktproblematiken hos barnet var inte något som gjordes vid en enda träff. Ofta 
behövdes det skapas en medvetenhet hos föräldrarna. Sjuksköterskorna fick på ett varligt sätt, 
utan att trampa föräldern på tårna, få med sig föräldern till ett rätt tänkande. Föräldern 
behövde också motiveras till att vilja göra en förändring av de dagliga rutinerna. Detta var ett 
långsiktigt projekt, som krävde flera återträffar, vilket kunde pågå ända tills skolhälsovården 
tog över ansvaret. Målsättningen var att barnets viktökning skulle avta, men det fick inte ske 
på bekostnad av ett förlorat samarbete mellan sjuksköterskan och föräldern. En del föräldrar 
stötte ifrån sig direkt, tyckte att det var obehagligt och ville inte prata om detta 
överhuvudtaget. Andra föräldrar blev lättade när detta kom på tal, de ville ha hjälp att göra 
något åt situationen. Ofta bar föräldrarna själva på en övervikt vilket medförde att de kunde 
blunda för sitt barns viktproblem. Skuldkänslor angående sitt barns vikt var också något som 
många föräldrar brottades med. Detta eftersom det var föräldrarna som gjorde den onyttiga 
maten tillgänglig för sina barn, de kunde inte göra det själva. Det hände också att föräldrar var 
helt omedvetna om att deras barn bar på en övervikt eller fetma.

Så jag tänkte jag får ta det försiktigt. Men hur länge ska man vara försiktig? Jag kände varje 
gång vi träffades… nej det passar inte idag heller. Det är ju lättare om föräldrarna själva tar 
upp problemet.

Men jag hade en väldigt överviktig gosse. Där mamman blev väldigt arg. Jag skulle minsann 
inte säga något om barnets vikt. Det är inte lätt när man vill barnets bästa.

...det är ju ibland kraftiga föräldrar som vet om det. Känsligt. Det är svårt att få den trenden 
att vända många gånger.

Barnets närvaro.

Det upplevdes ibland svårare att tala om barnets övervikt då barnet självt var närvarande i 
rummet. Då ville sjuksköterskan tala med föräldern i enrum. Detta av respekt för barnet. Hon 
ville inte tala över huvudet på barnet. Dock var det inte alltid föräldern förstod att ett sådant 
samtal kunde vara känsligt för barnet, särskilt om föräldern tog upp överviktsproblemet. 
Denna situation kunde vara svår att lösa. Risken fanns att föräldern tog illa upp.

Jag tycker det är jobbigt om en förälder börjar säga att barnet är mulligt eller så. Man vill 
gärna att barnet ska gå ut
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Det är också lite olika beror på hur gammalt barnet är, men absolut när de kommit upp i fyra 
fem årsåldern så gör jag det.

Men det är ett tufft pratjobb ibland mycket mer än jag hade tänkt mig. Att motivera det mesta. 
Mäta och väga är en bisak. Väldig bisak.

Förhållningssätt

Att vara ödmjuk

Sjuksköterskorna insåg att de måste gå försiktigt fram i samtalet med föräldern. De beskrev 
att de var ödmjuka och lyhörda och att de försökte känna av förälderns sinnesstämning och 
medvetenhet. De noterade hur mottagliga föräldrarna var för samtal kring barnets vikt. 
Sjuksköterskorna anpassade sin information till den förälder de hade framför sig. Det var 
viktigt att skapa ett gott förtroende och få till en god kontakt mellan henne och föräldern.

Jo jag tror att om man har skapat ett förtroende och de har förtroende för mig så är det 
lättare att prata med dem. Då tar de lättare till sig vad jag har att säga. De lyssnar bättre. 
Man har en känsla för hur de tycker och tänker man vet lite om hur man ska säja eller hur 
mycket man ska säja…det tror jag på.

Att vinna föräldrarnas förtroende så att de inte känner sig kontrollerade är en balansgång.

Påverkande faktorer

Socioekonomiska faktorer

Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att det oftast förekom övervikt hos barn i de familjer 
där det fanns socioekonomisk belastning. Det kunde handla om familjer med arbetslöshet, 
invandrarbakgrund eller där föräldrarna var lågutbildade. I dessa familjen kunde föräldrarna 
ha andra bekymmer att tänka på än barnets övervikt. Detta medförde att den där biten med 
kost och motion var inget de vare sig hade kunskap om eller vilja att ta itu med. 
Sjuksköterskorna upplevde att de föräldrar med högre utbildning, som läste mycket, tog till 
sig nyheter i media och som sökte kunskap på Internet, hade ett annat tänkande och en annan 
medvetenhet angående kost och motion. Sjuksköterskorna insåg av sina samtal att många 
föräldrar var uppdaterade med senaste information om barns skötsel. De läste fakta och visste 
vad som var riktigt för sina barn. Särskilt förstagångsföräldrar var väldigt måna om att göra 
rätt. De följde råden de fick inom barnhälsovården.

De som har det sämre har mera överviktiga barn det är faktiskt så, det är inte bara en 
klyscha.

Det är sällan man ser det här i väletablerade familjer med goda yrken och utbildning. Det är 
sällan. Det förekommer ju men det vanligaste är ju att det är ett klart socioekonomiskt 
problem, utan att ha gjort en undersökning kan man ju säga.
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Gränssättning

Sjuksköterskorna beskrev att när sedan deras andra och kanske tredje barn föddes, orkade de 
inte längre stå emot sina barns vilja. De hann och förmådde inte att sätta gränser. De orkade 
inte stå emot barnens önskan om att få godis då de på eftermiddagen var i affären. Föräldrarna 
var också trötta efter sin arbetsdag och kunde ha dåligt samvete för barnets långa dagar på 
förskolan. Vidare menade sjuksköterskorna att vikten av att föräldrarna orkade stå på sig och 
säga nej till sitt barn var av stor betydelse. 

Barnen tar i skåpen själva och föräldrarna orkar inte säga nej. Det är inte lätt man skall 
finnas där och orka säja nej.

Men föräldrar måste lära sig att säga nej till sitt barn. Föräldrarna vill inte ta strid under 
måltiderna de tycker det är jobbigt.

Jag tror många vet hur det ska vara men att mycket handlar om tid, stress att inte ge den 
tiden för maten om man säger så. Och dåligt samvete. Samt i trotsåldern att inte orka säga 
nej, man tycker att man är en dum förälder som säjer nej. Det är så tråkigt att behöva säja 
nej hela tiden. Då säjer dom ja istället.

Sjuksköterskorna menade också att det var vanligare i vissa invandrarfamiljer att föräldrar 
hade svårt att sätta gränser för sina barn angående mat och sötsaker. Dessa föräldrar kunde ha 
med sig fasansfulla upplevelser från sitt hemland som gjorde att de inte riktigt orkade stå emot 
sitt barns vilja. De kunde bo trångt och bo tillsammans flera generationer. Detta i sin tur 
kunde medföra att det fanns olika uppfattningar hos de vuxna angående gränssättning. 
Invandrarfamiljerna kunde komma från svåra förhållanden. De bosatte sig i vårt land, där det 
fanns allt att önska i matväg. Här fanns en uppsjö av olika livsmedel, mat för varje dag och 
man kunde även unna sig godsaker. De hade också råd att köpa sötsaker till sina barn och 
gjorde det gärna. Sjuksköterskorna upplevde att de små barnen matades med godsaker mellan 
måltiderna. Godsaker gavs också som tröst till barnen, så att de blev nöjda och tysta.

Sjuksköterskorna upplevde att det var mer förekommande i andra kulturer att barn upp till 
cirka fyra års ålder fick välling, mjölk eller söta drycker i nappflaska. Detta var särskilt 
vanligt inför sänggående och tidiga mornar. Barnen hade ständigt tillgång till nappflaskan och 
den fylldes på så fort innehållet tog slut. Ibland späddes vällingen ut med något sött såsom 
choklad. Föräldrarna hade, trots samtal med sjuksköterskan, svårt att förstå varför detta inte 
var nyttigt för deras barn. Dessa barn riskerade att bli rejält överviktiga.

De ligger i princip med en flaska bredvid sig hela natten och är den tom så fyller man på den.

Det är en överkonsumtion av välling… upplever jag.

Behöver barnet tröstas så sticker man till det något att äta så blir barnet nöjt.
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Bristande kunskap

Sjuksköterskorna ansåg dock att dagens föräldrar skötte sina barns mathållning så gott de 
kunde, efter de förutsättningar de hade. Det var inte lätt för föräldrarna att gå och handla mat i 
affären, när godsaker fanns placerade i barnhöjd. Sjuksköterskorna menade vidare att vissa 
föräldrar inte hade vanan med sig hemifrån att laga mat. Det kunde vara en orsak till att de 
köpte halvfabrikat och onyttiga livsmedel. Hade de dessutom sociala bekymmer kunde det 
vara svårt med rutiner och måltidsordning. Det handlade även om kulturella skillnader. I vissa 
länder ansågs det vara vedertaget att bära på extra kilon, både för vuxna och barn. Det visade 
att familjerna hade råd att köpa mat och godsaker. Sjuksköterskan ansåg också att det var 
viktigt att poängtera för föräldern under samtalen att de inte var ensamma i den här 
situationen. 

…vissa föräldrar vet  inte hur man fixar middag, vare sig till sig själva eller till sina barn.

Att då stå emot barnets trots och vilja, kräver  stor beslutsamhet av föräldrarna.

Redskap till hjälp i utredning och behandling 

Vikt- och längdkurvan

Sjuksköterskorna uttryckte att vikt- och längdkurvorna var ett mycket bra redskap att samtala 
kring med föräldern. Med hjälp av kurvorna försökte de för föräldern att förklara utan att 
moralisera. Informativt kunde de förklara att så här såg det ut med barnets viktutveckling. Det 
kunde ibland vara svårt för sjuksköterskan att direkt se på ett barn att det var överviktigt. Det 
kunde se kraftigt ut, men det var inte säkert att sjuksköterskan upplevde barnet som 
överviktigt. Sedan år 2004 fanns det tillgängligt en BMI – kurva som komplement till den 
vanliga vikt- och längd kurvan. BMI – kurvan visade gränsen från normalvikt till övervikt och 
från övervikt till fetma. Sjuksköterskorna hade till sin hjälp ett dataprogram som räknar ut 
BMI. Denna kurva kunde sjuksköterskorna enkelt trycka fram på sin dator. Den var av stor 
betydelse. Detta eftersom den visade svart på vitt om det fanns ett viktproblem hos barnet. Det 
upplevdes av sjuksköterskorna att BMI är ett känt begrepp hos föräldrar. De flesta kände till 
att det var en jämförelse mellan vikt och längd. 

Så jag är ju inte världens bästa vän av datorn men i det här läget är det jättebra. Det står 
tydligt.

Men jag skickar med den som ett litet kvitto att det är såhär. Det är inte bara jag som tycker 
att det är överviktigt, det finns papper på det.

Kost- och rörelse information

Sjuksköterskorna talade också med föräldrarna om mat och vikten av rörelse. Till sin hjälp 
hade sjuksköterskan diverse broschyrer, vilka visade bl. a måltidsordning för barn i olika 
åldrar. Det fanns också en pärm, utarbetad av dietist, med tips och idéer inför samtalsstarten. I 
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pärmen beskrevs vad som var viktigt att tänka på, för att gå varsamt fram i samtalet. Där fanns 
också förslag för måltid och rörelseaktivitet. Utifrån materialet i pärmen kunde 
sjuksköterskorna styra in samtalet på frågor angående matsituationen i hemmet. 
Sjuksköterskan menade att många gånger övermatade föräldrarna sina barn, de trodde att 
barnen krävde mer mat än de behövde. Sjuksköterskorna gav tips på vilka livsmedel som 
kunde ersätta läsk och andra sötsaker. Föräldrarna fick också möjlighet att fråga 
sjuksköterskan angående råd om kost och kostvanor. Det handlade om att skapa en dialog 
mellan sjuksköterskan och föräldern, med syfte att komma till rätta med viktproblematiken 
hos barnet.

Sjuksköterskorna uttryckte att de ville ha så lite material som möjligt vid samtal med 
föräldrarna. De upplevde att det var lätt att föräldern tappade fokus om hon visade och pekade 
i papper under tiden de samtalade. Därför försökte sjuksköterskan ha den mesta information i 
minnet och talade istället fritt utan för många papper i handen. 

Jag vill hellre använda matsedelförslagen, tips på rörelse, kurvan några få saker och försöka 
skapa en allians med föräldern. Börjar man bläddra och dona så är det lätt liksom att man 
tappar bort…

Sjuksköterskorna samtalade med föräldern om lekens betydelse. Hon poängterade att det var 
viktigt med rörelselek för utveckling av motoriken. Vidare informerade hon att barn också 
behövde komma ut och gå i skogen för att träna balans och smidighet. Om hon särskilt 
betonade att barnet var lite klumpigt och därmed behövde bli lättare för att orka springa med 
sina kamrater, lyssnade föräldern oftast med ett större intresse. Sjuksköterskorna menade att 
alla föräldrar naturligtvis ville att deras barn skulle vara som andra barn, att de kunna leka och 
ha kamrater.

Om barnet är överviktigt orkar det inte så mycket och det kan vara svårt med kompisar, den 
problematiken istället. Jag tror att det ligger mer nära till hands. Man vill att ju att ens barn 
ska ha kompisar att leka med, och orka leka med.

Det tycker jag är det mest beklagliga att se överviktiga barn som försöker hänga med men 
inte orkar helt enkelt. Till slut slutar de försöka hänga med.

Tolk

Sjuksköterskorna använde tolk i samtalen med föräldrarna när det behövdes. Det upplevdes 
svårt att samtala med tolk och att få fram det de ville ha sagt. Kanske för att det var känsliga 
saker att prata om. Nyansskillnader i språket upplevdes också som problematiska. Det hände 
att den anlitade tolken var bekant med familjen. Då kunde det upplevas av sjuksköterskan att 
tolkningen inte var korrekt. Sjuksköterskorna hade inte så mycket material på olika språk och 
de visste inte heller om det fanns att tillgå. 

Tolk använder vi men ibland är det ju också svårt med tolk. Att få fram det man vill ha sagt, 
där är det svårare saker att ta tag i.
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DISKUSSION

Metoddiskussion

Vi valde att genomföra en empirisk studie. Ansatsen i analysen var kvalitativ med en induktiv 
ansats för att förutsättningslöst möta sjuksköterskornas beskrivningar av deras upplevelser. En 
deduktiv ansats utgår från en förutbestämd mall, på det viset hade vi inte nått vårt syfte med 
studien.

Författarna har inspirerats av Graneheim & Lundman (2004). Deras beskrivning av 
innehållsanalys var strukturerad, tydlig och lätt att följa. Författarna har, i valet av denna 
metod, varit medvetna om betydelsen av kontroll över vår förförståelse. Reflektionen har 
använts som ett sätt att tygla vår förförståelse och gav oss insikt i hur våra erfarenheter 
påverkat oss. Då kunde författarna förhindra att det påverkade studien. Öppenhet har präglat 
intervjuerna för att beskriva informanternas upplevelser som oförväntade. Vi ställde 
följdfrågor och bad dem utveckla svaren istället för att snabbt förstå vad de menade. Kvale 
(1997) menar att det inte är ett ömsesidigt samspel mellan parterna. Intervjuaren definierar 
situationen, introducerar samtalsämne och styr intervju förloppet (a a). Vi var förberedda på 
att försöka ha ett professionellt förhållningssätt under intervjuerna. Genom att tygla 
förförståelsen gav det oss förutsättningar att lyssna på deras upplevelser och vi reflekterade 
över våra erfarenheter. Sjuksköterskornas beskrivna upplevelser fick ge följdfrågorna. Vidare 
menar Kvale (1997) att en god intervjuare är expert på både ämnet och mänskligt samspel. 
Intervjuaren bör fatta snabba beslut om vad som ska frågas, hur det ska frågas och vilka 
aspekter av intervjupersonens svar, som ska följas upp. Intervju metoden gav författarna bra 
förutsättningar för att sjuksköterskorna kunde beskriva sina upplevelser av att samtala med 
familjer till överviktiga barn. Sjuksköterskorna berättade sina upplevelser med inlevelse och 
eftertänksamhet. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att tillförlitligheten i kvalitativa studier skall 
granskas efter begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. I vår studie stärks 
giltigheten genom valet av deltagare. Informanterna bestod av sex sjuksköterskor från tre 
olika barnavårdscentraler i ett primärvårdsområde i västra Sverige. Vårdcentralernas 
upptagningsområden varierar. Detta var orsaken till att vi valde ut tre med varierande upptag 
vad gäller landsort, boendeform och invandrartätare område. Alla tillfrågade sjuksköterskor 
accepterade att ställa upp i intervjun. Deras engagemang var stort. Sjuksköterskorna var 
intresserade av ämnet. Efter 35-60 minuter var ämnet uttömt och vi upplevde mättnad i de 
beskrivningarna vi fick. Vi tolkar detta som att de var angelägna att dela med sig av sina 
upplevelser i ämnet. Intervjuernas tidsåtgång var relevant. Oberoende av upptagningsområde 
kunde vi efter sex intervjuer känna en mättnad i upplevelser de beskrev för oss. Ibland, under 
intervjun, togs det långa pauser av informanten, innan denne tog upp samtalet igen. När 
bandspelaren sattes på kunde de uttrycka en viss nervositet. Dock hade de efter intervjun 
knappt märkt av bandspelaren.

Kriterierna för att delta i föreliggande studie var att sjuksköterskorna hade en 
specialistutbildning inom öppen hälso- och sjukvård och/eller barn- och ungdomssjukvård. De 
skulle också ha arbetat inom barnhälsovården mer än ett år. Med dessa kriterier uppfyllda var 
författarna försäkrade om att sjuksköterskorna hade specialkunskaper om barn. Dessutom att 
de även hade en viss arbetslivserfarenhet. Sjuksköterskornas upplevelser av att samtala med 
familjerna relaterade till hur länge de arbetat inom barnhälsovården hade betydelse. Samtliga 

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


17

sjuksköterskor uttryckte, att med mer erfarenhet av att möta familjerna till de överviktiga 
barnen, ökar deras förutsättningar att samtala. Möjligheterna att få området belyst utifrån 
olika perspektiv ökade om informanter med olika lång erfarenhet som barnsjuksköterska/ 
distriktssköterska deltog. Informanterna var inte i beroendeställning till oss och vi hade heller 
ingen personlig relation till informanterna. Alla informanter var kvinnor varför vi inte kan 
diskutera könets betydelse i upplevelserna i samtalet. Lyfter resultatet fram det karakteristiska 
som är representativt eller typiskt för det som skulle beskrivas anses resultatet som giltigt. För 
att säkerställa giltigheten i denna studie har en noggrann beskrivning av resultatets framväxt
genom urval och analysarbete gett läsaren en möjlighet att bedöma giltigheten (tabell 1 & 2). 
Resultatet har stärkts genom att citat har använts.  Graneheim & Lundman (2004) menar att 
det är ett sätt att ge läsaren möjlighet att bedöma giltigheten. 

Analysmaterialet har av båda författarna lästs och gemensamt bearbetats. Forskaren skall 
noggrant verifiera sina ställningstaganden under hela processen menar Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008). Tillförlitligheten har styrkts genom att författarna i olika steg under 
analysarbetet diskuterat och reflekterat över olika sätt att tolka texten. Graneheim och 
Lundman (2004) skriver att väljs för stora enheter riskeras att de innehåller mer än vad 
studien syftade till. Om det väljs för små enheter riskeras materialet att fragmenteras. I båda 
fallen kan det missas viktig information. Kategoriindelningen är också ett kritiskt moment, 
och förmodligen det svåraste i hela processen. Det brukar sägas att kategorierna ska vara 
fullständiga och ömsesidigt uteslutande. Det innebär att alla meningsbärande enheter ska 
kunna höra till en relevant kategori. Det betyder att inga meningsbärande enheter ska kunna 
hamna i mer än en kategori. Kategorierna kan göras tydligare om typiska meningsbärande 
enheter väljs ut för att illustrera kategorierna. Underkategorier kan då vara till en hjälp att dela 
upp kategorierna i (a a). Författarna fick också tänka på att det sällan kan gås rakt genom 
processen från början till slut, utan snarare fram och tillbaka mellan stegen Tillförlitlighet har 
beaktats genom att författarna har tydliggjort analysprocessen i tabeller. 

Överförbarhet handlar om hur resultatet kan överföras till andra grupper eller situationer. 
Författarna kan ge förslag och skapa förutsättningar för överförbarhet. Det är läsaren av ett 
arbete som tar ställning till om resultatet kan användas i andra sammanhang. För att läsaren 
lättare skall kunna ta ställning till överförbarheten har författarna försökt ge en så tydlig 
beskrivning som möjligt av de olika moment som genomförts detta enligt Lundman och 
Hällgren Graneheim (2008). Om studien skulle genomföras i ett annat upptagningsområde i 
Sverige skulle den troligtvis ge liknande resultat. Författarna är osäkra på hur resultatet är 
överförbart till övriga världen. Att vara medveten om att forskaren i en kvalitativ intervju är 
delaktig och medskapare till texten, gör att resultatet inte kan ses som oberoende av forskaren. 

Resultatdiskussion

Syftet med denna analys är att beskriva hur barnsjuksköterskor upplever att samtala med 
föräldrar till överviktiga barn. Resultatet från intervjuerna visar att sjuksköterskornas 
upplevelser skildrar likheter och olikheter från en sjuksköterska till en annan. Variationer 
framkom i deras beskrivningar. Det synliggörs i resultatet att sjuksköterskorna upplever 
svårigheter i samtalen. Sjuksköterskorna framhåller vikten av att ”gå varsamt fram”, 
kontinuitet och att skapa goda relationer. 
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Sjuksköterskans roll och organisationen

Sjuksköterskorna framhöll kontinuiteten med familjerna som en avgörande del i 
behandlingen. De faktorer som kunde påverka att kontinuiteten inte hölls frustrerade 
sjuksköterskorna. Marcus (2003) poängterar att kontinuiteten i behandlingen av övervikt och 
fetma ska fortgå långsiktigt eftersom kontakten med sjukvården kan bli mångårig.

Sjuksköterskan ansåg att samtalet med föräldern skulle underlättas om hon hade haft 
utbildning i samtalsteknik eller motiverande samtal. Resultatet i vår studie visar att 
sjuksköterskan inom barnhälsovården behöver få utbildning för att på sätt guida föräldern till 
en livsstilsförändring. Författarna anser att om sjuksköterskan skulle få mer utbildning i 
samtalsteknik kunde hon kanske skapa bättre förutsättningar till möten med föräldrar. 
Eftersom sjuksköterskorna kände sig stressade på grund av tidspressen kunde detta leda till ett 
sämre möte. I Folkhälsokommiténs rekommendationerna för hälsofrämjande, förebyggande 
och behandlande insatser mot övervikt och fetma hos barn och ungdomar i Västra Götaland 
(2007), påpekas det att personal i behandlande arbete ska ha utbildning i motiverande samtal 
och gränssättning.  Vårt resultat visar att sjuksköterskan känner sig ensam i sitt ärende att 
informera och motivera föräldrar till överviktiga barn. Det är oftast inte helt problemfritt för 
henne att ge sig in i sådana diskussioner. Särskilt om föräldern är helt ovetande om problemet 
eller reagerar med ilska och försvar. Edmunds (2005) anser att hälso- och sjukvårdspersonal 
inte alltid är rustade för att ge de nödvändiga råd, stöd och vägledning till barn och deras 
föräldrar när barn är överviktiga eller feta. Barlow, Trowbridge, Klish och Dietz (2002) menar 
att den största utmaningen hos sjuksköterskan inte är vad hon skall informera föräldrar om, 
utan hur hon ska motivera dem till förändring. De menar vidare att detta är ett stort bekymmer 
för att man ska kunna komma till rätta med överviktsproblematik hos barn. 

I vår studie framkom det att sjuksköterskorna var medvetna om att föräldrarna har rätt och kan 
när som helst säga upp barnhälsovårdens tjänster. Detta eftersom det är en frivillig förmån för 
alla familjer. Om så sker kan det förstås vara förödande för det överviktiga barnets hälsa. 
Konstateras kan att sjuksköterskan har ett mycket ansvarsfullt och betydelsefullt arbete. Hon 
är faktiskt den inom som barnhälsovården som tidigt kan uppmärksamma tendenser till 
övervikt hos barn. Detta har en speciell betydelse, särskilt som fetma klassificeras som en 
sjukdom enligt WHO (2003). 

Vårt resultat visade att om sjuksköterskan skapat kontinuitet i mötet, skapat en grund, med 
familjen kan fortsatta kontakter med skolsköterskan eller andra resurser underlättas,
sjuksköterskan har här gjort ett ovärderligt arbete. 

Svårigheter- utmaningar

Vårt resultat visar att sjuksköterskorna i samtal med föräldern gör sitt yttersta för att inte såra 
dennes känslor. Sjuksköterskan var medveten om att barnets övervikt är ett känsligt ämne som 
berör förälderns privatliv. Därför var hon orolig för att missuppfattas i sitt försök att erbjuda 
hjälp. Fred (2007) menar att i ett samtal med familjen kan tolkningen av vad som sägs 
påverkas av hur relationen är till den som sänder budskapet. Det kan bero på i vilket 
sammanhang det sägs och av tidigare erfarenheter av kommunikation. Om det som sägs lindas 
in brukar det kallas att ge diffusa budskap. I en sådan situation kan det finnas utrymme för 
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fantasier, oftast är fantasierna värre än verkligheten. Diffus kommunikation skapar större 
lidande många gånger än den förhindrar. Den försvårar förmågan att förändra då samtalet inte 
förs på ett begripligt sätt, om det som behöver förändras. Motsatsen är specifik 
kommunikation som möjliggör ett samarbete. Inga gissningar av parterna och samtalet kan 
koncentreras på det väsentliga (a a). Vårt resultat visade att diffus kommunikation har 
betydelse för vad sjuksköterskan kan hantera. Klarar hon av att samtalet med föräldern kan 
såra och kan göra denne arg? Beskriver förälderns ilska oro eller rädsla? Är hon stark nog, att 
stå för hur hon uppfattar barnets situation?  Hur ska föräldern annars förstå hur allvarlig 
situationen är, om den inte får veta det? 

Vårt resultat visade att i samtalen med föräldrar, till överviktiga barn, förstod sjuksköterskan 
att föräldern ville att deras barn skall kunna leka och ha kamrater. Det upplevs som känsligt 
för många föräldrar att deras barn kan bli socialt begränsade på grund av sin övervikt eller 
fetma. Edmunds (2008) beskrev att föräldrar har dåligt samvete för att deras barn är 
överviktigt. De skuldbelägger sig själva. Oftast är det mammorna som tar på sig den största 
skulden. Detta beroende på att det för det mesta är mamman som ansvarar för mathållningen i 
familjen. Vidare menade Edmunds att föräldrar inte gärna talar med andra om sitt barns 
viktproblem. De provar oftast först på egen hand att komma till rätta med viktproblematiken, 
innan de söker professionell hjälp. Vårt resultat visade vikten av att sjuksköterskan 
uppmärksammar övervikt eller fetma hos barn redan inom barnhälsovården. Dit kommer 
oftast mamman och barnet tillsammans. Då finns det en chans att börja vidta åtgärder innan 
barnet når skolålder. Edmunds menade att i skolan far det överviktiga barnet illa. Redan i de 
lägre klasserna kan ett överviktigt barn bli utsatt för mobbing. Det har inte samma 
rörelseförmåga som sina kamrater. Det kan heller inte på grund av sin övervikt klä sig i 
likadana kläder som sina normalviktiga jämnåriga. Dessa barn riskerar i förlängningen att bli 
socialt isolerade.

I vår studie framkom svårigheterna i mötet med familjer som har överviktiga tre till 
femåringar. Om barnet är närvarande vid samtalet finns det risk att det kan påverkar samtalets 
innehåll. Sjuksköterskan undvek att tala klarspråk för att hon ville skydda barnet. 
Balansgången i att låta barnet närvar eller låta det gå ut kan få konsekvenser. Samtalet ska 
riktas till föräldrarna som faktiskt ansvar för familjens kommande livsstilsförändring. 

Förhållningssätt

Sjuksköterskorna uttryckte en oerhörd ödmjukhet inför situationen att samtala med familjerna. 
Hon framhöll att alla föräldrar gör sitt bästa för sitt barn efter sina förutsättningar. Vårt 
resultat visar att sjuksköterskorna väljer att var ödmjuka för att inte riskera att såra föräldrar. 
Dessutom fick ett ödmjukt förhållningssätt styra mötet. Detta stöds av Flodmark (1996) som 
påvisar vikten av att tillägna ett gott förhållningssätt för att kunna ge råd på rätt sätt.

Påverkande faktorer.

Vårt resultat visade att de påverkande faktorerna har betydelse. Socioekonomiska faktorer 
ansåg vara en ökad risk för att barnet utvecklade en övervikt eller fetma. Edmunds (2008) har 
belyst det faktum att övervikt och fetma är associerad med lägre akademisk karriär, sämre 
möjligheter till arbete och ökad psykisk ohälsa. Edmunds visade även att det oftast 
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förekommer övervikt i de familjer där det finns socioekonomisk belastning. I dessa familjer 
var föräldrarna arbetslösa, lågutbildade eller av utländsk härkomst. 

I vår studie visades att föräldrar är oroliga för sina barns sociala relationer, det är viktigt att 
barnen har vänner att leka och umgås med. Edmunds (2008) har intervjuat föräldrar till barn 
mellan 1- 15 år med övervikt eller fetma. Syftet var att lyfta fram de sociala konsekvenserna 
för familjer när de har barn som är överviktiga eller feta. I många sociala situationer finns det 
en direkt inverkan på de överviktiga eller feta barnen. Föräldrar känner sig skuldbelagda och
upplever att familjen står i skamvrån (a a).

Sjuksköterskorna i vår studie upplevde det extra svårt med att få till en medvetenhet om 
barnets övervikt hos föräldrar med en problematisk socioekonomisk bakgrund. En 
australiensisk studie har visat att tre fjärdedelar av föräldrar till yngre överviktiga barn inte 
var oroliga för sitt barns vikt. Studien visade även att lägre utbildade föräldrar var mindre 
benägna att vidta åtgärder för att förhindra ohälsosam viktökning. Dessa forskare drog 
slutsatsen att folkhälsoprogram krävs för att öka föräldrars förståelse för vad övervikt i 
barndomen kan innebära och för hur riskbeteenden kan se ut (Crawford, Timperio, Telford & 
Salomon, 2006). I bakgrunden beskrivs det biologiska arvet som en av tre påverkande faktorer 
till övervikt och fetma hos barn. I vår studie var denna faktor inte något som sjuksköterskorna 
direkt nämnde under intervjuerna. Forskning visar trots allt att våra gener påverkar vår 
känslighet för vårt energiintag vilket också stödjs av Jansson och Danielsson ( 2003). Vårt 
resultat visade att visst påpekade sjuksköterskorna att föräldern till det överviktiga barnet 
också kunde vara överviktig, men kopplade detta faktum mer till livsstilen. Vårt resultat 
visade att sociala faktorer inte alltid har ett samband med om övervikt förekommer i en familj 
eller inte. Sjuksköterskorna menade att de högutbildade föräldrarna många gånger visste hur 
fel de gjorde, men hade dåligt samvete för att de arbetade mycket och därför skämde bort 
barnen med ”onyttigheter”. Vad beträffar lågutbildade föräldrar kunde det innebära att de 
hade sämre förutsättningar att ta till sig information. 

I vår studie framkom att föräldern behöver stöd och råd av sjuksköterskans vad gäller barnets 
trots och gränssättning. Författarna menar att när barnet har börjat äta familjens mat, vet de 
troligtvis också vad godsaker är. Barnet har blivit en person som vill bestämma själv. 
Författarna menar att det är en självklarhet att föräldern ska bestämma vilken mat som ska 
handlas och vad som ska ställas fram på matbordet. Föräldrar måste också vara 
uppmärksamma på hur mycket deras barn egentligen äter. En del barn kan äta mycket mer än 
vad de egentligen behöver. Det är också viktigt att båda föräldrarna har lika regler beträffande 
matsituationen. Konsekvensen blir annars blir att barnen lär sig fort vilken förälder de ska 
fråga, för att få det svar de vill ha. Socialstyrelsen. (2005) menar i kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska att en av hennes viktigaste omvårdnadsuppgifter är att stödja och 
vägleda individen. I vår studie handlar det om att stödja och vägleda föräldrar.

Vårt resultat visade att sjuksköterskornas erfarenhet av familjers användande av informations 
broschyrer inte var så positiv. Det kanske kan bero på att flertalet av familjerna har sociala 
faktorer som påverkar och att denna grupp av människor inte rutinmässigt läser information? 
De kanske heller inte är vana att söka efter egen skriftlig information?  Sjuksköterskorna 
beskrev i vår studie att de saknade informations broschyrer på främmande språk. Detta kan 
vara en orsak till att familjerna lägger de svenska broschyrerna åtsidan på grund av språk 
förbistringar. Ming Wen et al. (2007) skrev att föräldrar inte tar till sig informationen som 
hälso- och sjukvårdspersonal uppger om den inte är enhetlig med vad föräldern kanske 
tidigare blivit informerad om. Då väljer föräldern att göra på det sätt som fungerar bäst på 
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barnet. Därför menar vi att sjuksköterskan måste vara mycket tydlig i sin kommunikation då 
hon informerar föräldrar. 

Redskap till hjälp i utredning och behandling

Vårt resultat visade att sjuksköterskorna ser vikt- och längd kurvan som ett oerhört viktigt 
redskap, detta bekräftas även i Nowicka och Flodmarks studie (2006).  Vårt resultat beskrev 
att idag används ett data program som räknar ut BMI. Där visas längden i förhållande till 
vikten och barnen med för mycket kroppsfett kan lättare identifieras. Författarna anser att 
BMI kurvan är ett oerhört viktigt redskap för att tydliggöra ett barns övervikt. Utan denna 
BMI kurva är risken stor att föräldern kan känna sig påhoppade vid informationen. 
Föräldrarna kan tro att barnets vikt problem är sjuksköterskans egen åsikt. Med BMI kurvan 
till hjälp blir sjuksköterskans information till föräldern inte godtycklig.    

Sjuksköterskorna upplevde att de förmedlade den rekommenderade måltidsordningen under 
samtalen till föräldrarna. Dock upplevde sjuksköterskorna att föräldrarnas brist på tid att 
planera, förbereda och äta måltider tillsammans med sina barn var bekymmersamt. 
Livsmedelsverkets riktlinjer för måltidsordning är tre huvudmål och 1- 3 mellanmål. Vidare 
rekommenderas ett regelbundet måltidsmönster och att tillräckligt med tid bör avsättas för att 
maten ska kunna ätas i lugn och ro (Livsmedelsverket, 2005). Det framkom inte i vårt resultat 
att sjuksköterskorna samtalar med familjerna om att avsätta tid till måltiderna. Författarna 
menar att detta är en viktig del att i kost rådgivningen.

Resultat i vår studie visade att trafiken har blivit kraftigare och har ökat i bostadsområdena, 
vilket orsakat oro hos föräldrar. Därmed minskas barnens möjlighet till utelek. Författarna 
anser att sjuksköterskan har ett stort, viktigt ansvar i att informera föräldrar om lekens 
betydelse, att föräldern skall uppmuntra barnet till lek och rörelse. Detta är inte alltid enkelt. 
Barn i dagens samhälle har olika förutsättningar till att kunna utöva fysisk aktivitet. Många 
föräldrar skjutsar sina barn till flera olika fysiska aktiviteter i veckan. Andra föräldrar har inte 
råd med vare sig utrustning eller medlemsavgifter till fysiska aktiviteter. Resultatet visar att 
barn som bor lantligt hade mer tillgång till rörelselek i naturen. Barn som bor i lägenhet högt 
upp i bostadshus utan hiss var mer begränsade beträffande fysisk aktivitet. Faskunger (2008) 
konstaterade att bara en tredjedel av barn och ungdomar i Europa når rekommendationerna 
vad gäller 60 minuters fysisk aktivitet dagligen. Det är framförallt högutbildade och starkt 
socioekonomiska familjers barn som idrottar. Vi menar att sjuksköterskan får en stor 
utmaning i att främja till rörelseaktivitet till de familjer hon möter i barnhälsovården.
Faskunger (2008) poängterade att den dramatiska ökningen av övervikt och fetma i samhället 
på sikt kan ge en försämrad folkhälsa. Barns förutsättningar till fysisk aktivitet i det dagliga 
livet har generellt försämrats. I Barnkonventionen står det att barn har rätt till en säker och 
trygg miljö. De har rätt till att kunna påverka utformningen av sin närmiljö. Vidare ansåg 
Faskunger att orsakerna kan vara många, men han menar att avstånden mellan hemmet och 
barnens aktiviteter har ökat. 
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Slutsatser

Föräldrar har huvudansvar för sina barns hälsa. Det ingår i föräldrarollen. De tidigare 
beskrivna faktorer som påverkar barnets övervikt, har stor betydelse för hur sjuksköterskans 
samtal måste anpassas efter varje familj. Sjuksköterskorna upplevde att deras förhållningssätt 
inför familjen har stor betydelse. Fetma och övervikt är ett känsligt ämne som är svårt att 
samtala om. Hennes tidsbrist vid besöken samt behovet av utbildning i samtalsteknik är 
betydande faktorer i samtalet med familjerna. Barnsjuksköterskan har dock sitt ansvar att 
främja god hälsa oberoende på vilka faktorer som påverkar. Med hjälp av studiens resultat har 
bilden blivit tydligare av hur barnsjuksköterskan upplever att samtala med föräldrar till 
överviktiga barn. Det har framkommit svårigheter i att samtala och flera beskrivningar på hur 
sjuksköterskorna upplever otillräcklighet i samtal med föräldrar. 

Resultatet visar att sjuksköterskan upplevde tidsbrist i samband med barnens fyraårs 
kontroller. Detta begränsar möjligheterna att fånga upp eventuell övervikt och påbörja det 
viktiga arbetet med att komma till rätta med barnets övervikt. Extra resurser måste till för att 
avlasta sjuksköterskans arbete vid fyraårskontrollerna genom att fler sjuksköterskor knyts till
barnhälsovården. Detta skulle möjliggöra för sjusköterskan att kunna ha ett extra besök med 
familjen då barnet är ca tre år. Vi hävdar att detta är en relevant satsning för att bättre kunna 
komma till rätta med överviktsproblematiken i vårt land.
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Bilaga I
Information till verksamhetschefen

Studie om sjuksköterskors upplevelser av att samtala med 
föräldrar till överviktiga barn.

Vi heter Petra Lernås och Annika Odehed vi studerar vid institutionen för Vård och Natur på 
högskolan i Skövde.  Under vår studietid inom specialistsjuksköterskeprogrammet barn och 
ungdom har vi ökat vårt intresse för sjuksköterskans arbete i familjer med överviktiga barn.
Studien ligger till grund för vår magister uppsats i Vårdvetenskap och kommer att genomföras 
våren 2009. Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskor inom barnhälsovården
upplever av att samtala med föräldrar till överviktiga barn.

Vi önskar att intervjua sjuksköterskor på barnavårdscentralerna i xxx och xxx. Kravet är att de 
är specialistutbildade inom öppen hälso- och sjukvård eller inom barn- och ungdoms sjukvård. 
Sjusköterskorna ska ha arbetat inom barnhälsovården i minst ett år. Intervjun kommer att 
behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen annan än vi och eventuellt vår handledare 
läser de bandade och nedskrivna intervjuerna. Det betyder även att det inte går att koppla 
samman någon speciell person med innehållet i den färdiga uppsatsen. Intervjun beräknas ta 
ungefär 45-60 minuter och genomförs, efter överenskommelse med vederbörande på deras 
arbetsplats.

Deltagandet är helt frivilligt.
Har ni några frågor eller undrar något, hör gärna av er.
Med vänlig hälsning 
  

Petra Lernås Elisabeth Kylberg
Sjuksköterska Handledare
Tfn(hem): xxx Institutionen för 
Tfn(mobil): xxx Vård och Natur
E- mail: xxx Högskolan i  Skövde

0500-448485
Annika Odehed elisabeth.kylberg@his.se
Sjuksköterska
Tfn(hem): xxx
Tfn(mobil): xxx
E- mail: xxx 
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Bilaga II

Information till verksamma sjuksköterskor.

Studie om sjuksköterskors upplevelser av att samtala med 
föräldrar till överviktiga barn.

Vi heter Petra Lernås och Annika Odehed vi studerar vid institutionen för Vård och Natur på 
högskolan i Skövde.  Under vår studietid inom specialistsjuksköterskeprogrammet barn och 
ungdom har vi ökat vårt intresse för sjuksköterskans arbete i familjer med överviktiga barn.
Studien ligger till grund för vår magister uppsats i Vårdvetenskap och kommer att genomföras 
våren 2009. Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskor inom barnhälsovården
upplever av att samtala med föräldrar till överviktiga barn.

Verksamhetscheferna har givit tillåtelse till studien och har hjälpt oss i urvalet av informanter. 
Vi kommer att intervjua sjuksköterskor på barnavårdscentralerna i xxx och xxx. Intervjun 
kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen annan än vi och eventuellt vår
handledare läser de bandade och nedskrivna intervjuerna. Det betyder även att det inte går att 
koppla samman någon speciell person med innehållet i den färdiga uppsatsen. Intervjun 
beräknas ta ungefär 45-60 minuter och genomförs, efter överenskommelse med dig på din 
arbetsplats.

Deltagandet är helt frivilligt.
Har ni några frågor eller undrar något, hör gärna av er.

Med vänlig hälsning 
  

Petra Lernås Elisabeth Kylberg
Sjuksköterska Handledare
Tfn(hem): xxx Institutionen för 
Tfn(mobil): xxx Vård och Natur
E- mail: xxx Högskolan i  Skövde

0500-448485
Annika Odehed elisabeth.kylberg@his.se
Sjuksköterska
Tfn(hem): xxx
Tfn(mobil): xxx
E- mail: xxx 
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