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Övervikt och fetma är ett hälsoproblem bland barn och ungdomar idag och beror främst på 
att vårt kaloriintag är större än vår energiförbrukning. Syftet med denna studie var att 
belysa och sammanställa forskning som beskriver olika omvårdande insatser som främjar 
hälsa hos överviktiga och feta barn och ungdomar. Metoden som användes var 
litteraturöversikt. Elva artiklar analyserades och sammanställdes och resultatet visades 
genom fyra teman som benämndes; att identifiera ohälsa, att vara en vägledare, att arbeta 
med motivation och att stödja familjen. Resultaten visade att identifiering av barn med 
fetma är viktig för att barnet ska få hjälp på ett tidigt stadium. Barn och ungdomar behöver 
stöd i form av hälsovägledning och motiverande samtal. Föräldrars deltagande är viktigt 
för barn och ungdomar långsiktigt och därför är det viktigt att även stödja föräldrar. 
Resultaten visade även att det finns omvårdande insatser riktade mot feta barn och 
ungdomar som ger positiva effekter på deras hälsa. 
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Overweight and obesity is a health problem among children and adolescents today and is 
mainly due to our caloric intake being greater than our energy consumption. The purpose 
of this study was to highlight and summarize research that describes the various nursing 
interventions that promote health for obese children and adolescents. The method used was 
literature review. Eleven articles were analyzed and the results were shown in four themes 
named; to identify health problems, being a guide, to work with motivation and to support 
the family. The result showed that identification of obese children is important for the child 
to get help at an early stage. The result also showed that children and adolescents need 
support in terms of health counseling and motivational interviewing. Parental involvement 
is important for children and young people long term and therefore it is important to also 
support the parents. In conclusion there are nursing interventions targeting obese children 
and adolescents that have a positive impact on their health. 
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INLEDNING 

Det har tidigare funnits indikationer som visat att livsstil påverkar hälsa över tid, men det 
har varit svårt att vetenskapligt bevisa betydelsen av livsstilsfaktorer i relation till hälsa. På 
senare år har det dock bekräftats att många sjukdomstillstånd har en direkt eller indirekt 
koppling till livsstil. Ett sådant tillstånd är övervikt och fetma. Den ökade förekomsten av 
fetma i samhället är framför allt orsakat av ändrade miljö- och levnadsvillkor som 
exempelvis ökat stillasittande och lättillgänglighet till kaloririk mat (Lindblad, Lissner, 
Nyholm, Rubinstein, Strandhagen, 2008).  
 
Dagens levnadsvillkor påverkar också barnen som delvis har andra aktiviteter än de hade 
förr. Mycket tid spenderas framför datorer och TV istället för utomhusaktiviteter och lek. 
Skoltiden är en omvälvande period i livet då individen är i ständig utveckling både fysiskt, 
psykiskt och kunskapsmässigt. Det är även en period då de flesta är friska och har hälsa. 
Emellertid är övervikt och fetma ett hälsoproblem idag även bland barn och ungdomar 
(Folkhälsorapport, 2009). Två svenska studier har visat att antalet överviktiga barn 
fördubblats från 1980-talet till 2000-talet och att andelen feta barn nu är 4 till 5 gånger så 
många som på 1980-talet (Boström et al, 2004; Petersen, Brulin & Bergström, 2003). 
Bland ungdomar ses också en ökning av övervikt, fetma och psykisk ohälsa under samma 
period (Livsstilsrapport, 2008). Forskning styrker att fetma påverkar hälsa och livskvalitet 
negativt (Folkhälsorapport, 2009). Barn och ungdomar spenderar en stor del av sin vardag i 
skolan och där finns skolhälsovården för att bevara och förbättra elevernas hälsa. 
Socialstyrelsen påpekar att det är särskilt viktigt att skolhälsovården är tydlig i det 
hälsopreventiva arbetet. Livsstilsrelaterade hälsorisker bör vara ett prioriterat 
arbetsområde. Därmed är det viktigt att skolsköterskor arbetar för att främja hälsa hos 
dessa elever och en förutsättning för omvårdnadsarbetet är att skolsköterskor bygger upp 
förtroendefulla relationer till eleverna och deras vårdnadshavare (Riktlinjer för 
skolhälsovården, 2004).  
 
Enligt ”Statens beredning för medicinsk utvärdering” (SBU-rapport, 2005) behövs både 
förebyggande program i skolan och individuella insatser för att hjälpa överviktiga elever 
att må bra och utvecklas. Alla som arbetar i skolan ska bidra till att skapa en skola för 
hälsa, lärande och trygghet. Då hälsa och lärande påverkas av samma generella faktorer 
som till exempel delaktighet, självkänsla och relationer är det viktigt att verka för att 
främja både hälsa och lärande (Regeringens Proposition 2001/02:14). För yrkesverksamma 
skolsköterskor är det därför angeläget att få ökad kunskap om vilka omvårdande insatser 
som är lämpliga vid övervikt och fetma för att på bästa sätt tillgodose elevernas behov. 
Målsättningen för detta arbete är att få ökade kunskaper om vilka omvårdande insatser som 
finns för att främja hälsa hos överviktiga och feta barn och ungdomar. 

BAKGRUND  

Skolhälsoarbetet bedrivs primärt av skolsköterskor. Skolsköterskors huvudsakliga uppgift 
är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras hälsa och verka för sunda 
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levnadsvanor hos dem, men också att bedriva omvårdande insatser till elever (Skollagen, 
1985). Enligt Norberg, Engström och Nilsson (1994) innebär omvårdnad dels ett 
förhållningssätt, att bry sig om någon, dels handlingar, att ta hand om någon. Omvårdnad 
förutsätter förmåga att visa omsorg och förknippas med ord som välbefinnande, 
medkänsla, intresse, engagemang, hjälp, fostran, närvaro, delaktighet, stöd, beröring och 
tillit.  

Omvårdnad, hälsa och fetma 
Sjuksköterskors människosyn är en viktig del i omvårdnaden. Omvårdnaden utgår från en 
humanistisk människosyn vilket innebär att människor betraktas ur ett helhetsperspektiv 
och som värdefulla och okränkbara därför att de är människor oberoende av ekonomisk 
situation, nationalitet eller yrke. Betoning läggs på att människor ges möjlighet att 
utvecklas på ett allsidigt sätt utifrån sina förutsättningar. Skolsköterskans arbete är också 
att ta till sig kunskaper inom omvårdnad för att kunna tillgodose elevernas behov på bästa 
sätt. Omvårdnad definieras av Norberg, Engström och Nilsson (1994) som den vetenskap 
som genom relationer och handlingar främjar patientens utveckling mot hälsans fyra 
dimensioner; fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. I omvårdnad är alla 
dimensionerna viktiga för att tillgodose patientens behov. Begreppen hälsa/ohälsa och 
friskhet/sjukdom speglar en persons egen upplevelse och begreppen är centrala i 
omvårdnad.  
 
Hälsa kan definieras på flera olika sätt. Världshälsoorganisationens (WHO) definition 
sedan 1947 lyder: ”Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and 
not merely the absence of illness or infirmity” (WHO, 2007, s 1). Rydén och Stenström 
(2008, s 4) har översatt definitionen enligt följande: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, andligt och socialt välbefinnande, inte bara frånvaron av sjukdom eller svaghet”. 
Medin och Alexandersson (2000) har i en litteraturgenomgång delat in hälsobegreppet i 
fyra delar; hälsa som ett tillstånd, hälsa som en upplevelse, hälsa som en resurs samt hälsa 
som en process. Eriksson (1989) har tagit hänsyn till att hälsa har både en subjektiv och en 
objektiv sida i sitt hälsokors, där hälsa delas in i fyra rutor (figur 1).  
 
                                                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Känsla av välbefinnande 

Frånvaro av 
objektiva 
dysfunktionella 
yttringar 

Känsla av illabefinnande 

Förekomst av 
objektiva 
dysfunktionella 
yttringar 

B. Verklig hälsa.  
Känsla av  
välbefinnande 

D. Verklig 
och 
upplevd 
ohälsa 

Upplevd ohälsa.  

 
C. änsla av  

illabefinnande 

A. Upplevd 
hälsa 

- 

+ 

+ - 

Figur 1. Hälsokorset enligt Eriksson, (1989). Författarens bearbetning. 
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Om en människa upplever att hon har känsla av välbefinnande trots fysisk sjukdom 
befinner hon sig i ruta A, om hon upplever att hon har känsla av illabefinnande trots att 
inga objektiva sjukdomstecken har kunnat bekräftas befinner hon sig i ruta C. Som 
koppling till sjuksköterskans omvårdnadsarbete är det viktig kunskap att individens egen 
upplevelse styr om hon upplever hälsa eller ohälsa. Först när sjuksköterskan tagit reda på 
det kan hon ha patientperspektivet för sina ögon i omvårdnaden (Eriksson, 1989).  
 
Ett hot mot människors hälsa är övervikt och fetma. Vid fetma har individen en sådan ökad 
ansamling fett i kroppen att det innebär en risk för hälsan beskriver International Obesity 
Task Force (IOTF) (Lindroos & Rössner, 2007). För att definiera gränsvärden för 
undervikt, normalvikt, övervikt och fetma används Body Mass Index (BMI). BMI-gränsen 
för övervikt går vid 25 kg/m2 och vid 30 kg/m2 för fetma. Dessa gränsvärden är framtagna 
av WHO (WHO, 2000). För barn i åldrarna 2-18 år används isoBMI som är ålders- och 
könsspecifika BMI-värden som tar hänsyn till att barn växer (bilaga1). I skolhälsovården 
används BMI för att kunna se om en viktutveckling avviker från det förväntade och se 
tendenser till undervikt eller övervikt över tid (Hillman, 2007).   

Förekomst av övervikt och fetma hos barn och ungdomar  
Fetma ökar både i industriländer och i utvecklingsländer (Kosti & Panagiotakos, 2006). År 
2004 hade 17,4 % av tonåringarna i USA fetma jämfört med 5 % 1980 (Ogden et al, 2006). 
Idag har 25 % av tonåringarna i Sverige övervikt och 6 % av dem har fetma. I Sverige var 
cirka 80 % av de barn som var överviktiga i 6-7 årsåldern fortfarande överviktiga i de sena 
tonåren (Folkhälsorapport 2009). Överviktsproblematiken börjar tidigt i livet men risken 
för att övervikten ska bli beständig är liten för barn under tre år. Därefter ökar risken med 
stigande ålder. Få överviktiga tonåringar blir normalviktiga i vuxen ålder utan behandling 
och stöd. I takt med att barnet blir äldre blir det svårare att få en hälsosam vikt på grund av 
att förpubertet och pubertet gör att det händer mycket i kroppen både fysiskt och psykiskt. 
Kroppens könshormoner ser till att vi lägger på oss fett för att förbereda kroppen på att bli 
vuxen (Börjesson Munk, 2008).  

Orsaker till övervikt och fetma 
Människan har samma genuppsättning som för tusentals år sedan, så förändringar i 
arvsmassan kan inte förklara att så många barn nu blir feta. Orsakerna är en kombination 
av omgivningsfaktorer och en ärftlig benägenhet. Båda behövs för att fetma ska utvecklas. 
Det som har förändrats från förr är vårt sätt att leva. Mycket har förändrats till det bättre 
men inte allt. Att vi lever i en behaglig kalorität miljö får till konsekvens att många blir 
överviktiga och feta i kombination med att vi blir allt mer stillasittande framför TV-
apparater och datorer samt tar oss fram via bilar, hissar med mera (Börjeson Munk, 2008; 
Janson & Danielsson, 2003). Förutom ärftlighet och livsstilsfaktorer spelar 
socioekonomiska förhållanden en roll vid utveckling av fetma. Fetma är vanligare i 
familjer med låg utbildning, låg inkomst och invandrarbakgrund. Troliga anledningar till 
detta är att många i dessa kategorier har lågt förtroende för samhället inklusive hälso- och 
sjukvård, i vissa kulturer är även övervikt ett uttryck för välmående och status varför man 
då är positiv till kaloririk mat och låg fysisk aktivitet. Dålig ekonomi med begränsade 
möjligheter att välja bra boendemiljö, äta nyttig kost och motionera ökar risken för 
övervikt och fetma (Lindblad et al, 2008). 
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Att leva med övervikt och fetma 
Fetma är en sjukdom och övervikt är en risk för fetma. Den leder till sänkt livskvalitet, 
ökad sjuklighet och risk för förtida död (Janson & Danielsson, 2003; Ringbäck Weitoft, 
2008). Långtidsuppföljningar av barn med fetma har visat att det resulterar i allvarliga 
sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, insulinresistens, typ 2 diabetes, hyperlipidemi, 
leverpåverkan, gallsten, sömnapné, cancer samt hormonrubbningar (Börjeson Munk, 
2008). Utöver dessa ovan nämnda sjukdomssymtom förekommer också belastnings-
problem, astma, nedsatt kondition och sömnsvårigheter till följd av fetma. Detta innebär att 
alla de medicinska problem som ses hos vuxna med fetma även finns hos feta barn, 
mestadels som förstadier (Lindblad et al, 2008). Must, Jacques, Dallal, Bajema och Dietz 
(1992) kommer i sin studie fram till att övervikt i tonåren för med sig hälsoproblem senare 
i livet oberoende av vilken vikt personen får i vuxen ålder. För barn och ungdomar med 
fetma är psykiska besvär, låg självkänsla, utanförskap, mobbing och depression allvarliga 
problem som startar i tidiga år och oftast innebär en mycket låg livskvalitet och livslång 
prägling. Ehrling och Whang (2001) beskriver att självkänsla är kopplad till den egna 
kroppsuppfattningen på så sätt att en negativ kroppsuppfattning ger en negativ självbild. 
Schwimmer, Burwinkle och Varni (2003) beskriver att barnen och ungdomarna med fetma 
fungerar sämre i skolan och har större frånvaro. En annan studie om övervikt kopplat till 
livsstil hos tioåringar visade att överviktiga barn ofta hoppar över skollunchen, är trötta 
och har huvudvärk (Garmy, 2007).  
 
Fördomar lever fortfarande kvar i samhället kring att överviktiga personer skulle vara lata 
och ointelligenta vilket kan leda till att överviktiga människor känner ett utanförskap. 
Personer som lider av fetma har färre sociala kontakter än normalviktiga personer och 
avstår oftare från sociala evenemang som bio, fest eller semester. Studier har visat att 
personer med övervikt och fetma även möter fördomar inom hälso- och sjukvården 
(Schwartzs, 2003; Kaminsky & Gadaleta, 2002). Mercer och Tessier (2001) visade att 
sjuksköterskorna var medvetna om de problem fetma orsakar, dock hade de lite entusiasm 
att arbeta inom området på grund av låg motivation hos patienterna. Det framgick också att 
sjuksköterskor inte visste hur de på bästa sätt skulle uppmuntra överviktiga patienter med 
låg motivation att gå ner i vikt.  
 
Att vara fet för med sig svårigheter i vardagslivet skildrar Overgaard (2002) då feta 
människor intervjuats om sin livssituation. De beskrev att deras liv var fyllt av paradoxer 
som bland annat handlade om att gömma men också visa kroppen, att se på mat som både 
en social gemenskap men också en anledning till social isolering samt att se på övervikt 
som en sjukdom individen drabbats av kontra något självförvållat individen åsamkat sig 
själv. 
 
Rasmussen (2004) visade i en studie om fysisk aktivitet, matvanor, övervikt och 
självkänsla bland ungdomar att överviktiga och feta ungdomar hade mer oregelbundna 
måltidsvanor än andra och att ungdomarna till lågutbildade mödrar dubbelt så ofta åt 
onyttig mat jämfört med dem till högutbildade mödrar. Ungdomar med låg självkänsla 
hade mer oregelbundna matvanor än de med hög självkänsla och ungdomar med övervikt 
och fetma hade lägre självkänsla än normalviktiga. Studien har dragit slutsatsen att det är 
troligt att låg självkänsla bidrar till dåliga levnadsvanor. Strauss (2000) visade liknande 
resultat vad gäller relationen mellan fetma och låg självkänsla. Enligt studien hade 
latinamerikanska och vita flickor med fetma lägre självkänsla i tidiga tonåren jämfört med 
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dem som ej hade fetma i båda grupperna. Dessutom uttryckte feta barn med minskande 
självkänsla i högre utsträckning sorgsenhet, ensamhet, osäkerhet och var mer troliga att ta 
till högriskbeteenden som rökning och alkohol. Enligt Lindroos och Rössner (2007) 
medför ofta fetma som barn även fetma som vuxen och med de följdsjukdomar som fetma 
innebär är det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv också viktigt att förebygga och 
behandla på ett tidigt stadium då detta hälsoproblem för med sig höga kostnader för 
samhället varje år. 

Behandling och förebyggande åtgärder vid övervikt och fetma 
Barn och familjer möter flera aktörer inom hälso- och sjukvården under uppväxttiden som 
MVC, BVC och skolhälsovården. Tillsammans har aktörerna en skyldighet att stötta, 
hjälpa och informera om hälsosamma val (Flodmark, Marcus & Britton, 2006). Det finns 
olika behandlingsmetoder vid fetma. Grundbehandlingen är att jobba med 
livsstilsförändringar och få en regelbundenhet när det gäller kost, fysisk aktivitet och 
sömn. Tillägg till detta kan vara medicinering för att minska sug efter mat mellan måltider. 
Ett annat alternativ är pulverkost under en begränsad period vilket för med sig 
viktnedgång. Fetmakirurgi genom gastric bypass utförs på personer först när de fyllt 18 år. 
För ungdomar mellan 13-18 år förekommer fetmakirurgi endast på forskningsnivå. 
Utvärdering av vilka positiva respektive negativa effekter den här typen av operation har 
på ungdomar pågår (Lindroos & Rössner, 2007). En annan typ av behandling är 
familjeterapi där barnets och familjens resurser tas till vara på för att stärka barnets 
självkänsla och familjens handlingskraft. Familjen får lära sig ta ansvar för viktproblemet i 
takt med att de får kunskap om kost, fysisk aktivitet och hälsa av ett team bestående av 
läkare, sjuksköterska, dietist, sjukgymnast och psykolog (Nowicka & Marcus, 2005). 

Skolsköterskors hälso- och omvårdnadsarbete 
WHO:s definition av hälsofrämjande arbete översatt till svenska lyder: ”Hälsofrämjande 
arbete är den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och 
förbättra den” (Ewles & Simnett, 2005 s 40). Lindblad et al (2008) menar att förebyggande 
insatser mot fetma är åtgärder för att förebygga fetma hos individer som aldrig varit feta så 
kallad primär prevention, eller tidigare varit feta så kallad sekundär prevention. De 
beskriver i sitt handlingsprogram mot fetma att SBU klarlagt att det med skolbaserade 
åtgärder går att minska viktökning och fetmautveckling bland barn och ungdomar. 
 
Skolsköterskor arbetar hälsofrämjande genom prevention; primärpreventivt genom 
vaccinationer, sekundärpreventivt genom att verka för att tidigare upptäcka sjukdom och 
ohälsa och försöka förhindra skador, samt tertiärpreventivt genom att lindra effekterna av 
redan uppkommen sjukdom och förhindra vidare komplikationer. Skolhälsovården har en 
skyldighet att arbeta på alla tre nivåerna (Socialstyrelsen, 2004; Krantz; 1999). Målet för 
skolhälsovården klargörs i skollagen. Enligt den har skolhälsovården till uppgift att följa 
elevernas utveckling, bevara och förbättra deras hälsa både psykiskt och fysiskt och verka 
för sunda levnadsvanor hos dem (Skollagen, 1985). En av hörnstenarna i skolsköterskors 
omvårdnadsarbete är att skapa goda relationer till eleverna. Ett naturligt tillfälle för detta är 
hälsosamtalen. Samtalet ska utgå från elevens svaga och starka sidor och få eleven att se 
sambandet mellan eventuella hälsoproblem och den egna livssituationen (Socialstyrelsen, 
2004; Arborelius, 1996). Skolsköterskor använder sig av empowerment, egenmakt, som 
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innebär att stödja en individs egna resurser. I hälsosamtalet stödjer skolsköterskan eleven 
att bygga upp en handlingsförmåga att ta hand om sin hälsa (Krantz, 1999). Skolsköterskan 
möter alla elever på skolan men i omvårdnaden arbetar hon med extra fokus på de elever, 
enskilda eller grupper, som speciellt behöver stöd. Forskning har visat att särskilt elever 
från lägre socialgrupper har gott utbyte av hälsosamtalet (Tveiten, 2000). 
Folkhälsorapporten (2009) har rapporterat att barn i familjer från socialt utsatta grupper 
oftare bantar, tränar sällan, slarvar med maten, är överviktiga, börjar röka tidigare jämfört 
med barn från familjer med bättre ekonomi. Barn från ekonomiskt svaga familjer känner 
sig oftare otrygga i bostadsområdet och i skolan. Dessa barn deltar mer sällan i 
organiserade fritidsaktiviteter, tillbringar mindre tid i fritidshus och har färre kompisar. Det 
är viktigt att skolsköterskor i omvårdnaden av eleverna uppmärksammar och ger extra stöd 
till barn som tillhör dessa kategorier. Enligt Waters, Salon, Wake, Wright och Hesketh 
(2001) var de vanligaste hälsofrågorna som ungdomar påverkades av känslan av att vara 
deprimerad, ha överviktsproblematik, dåligt självförtroende, sömnproblem och tand- och 
munbesvär. Om ungdomarna hade flera av dessa hälsobesvär blev deras mentala och 
känslomässiga hälsa sämre.  
 
Upprätthållande av patienternas värdighet är fundamentalt för en god omvårdnad. Enligt 
Strandell (2003) blir feta barn och ungdomar föremål för negativa attityder från 
omgivningen och det är därför viktigt att skolsköterskor verkar för att uppmuntra 
toleransen mot varandras olikheter och lika värde och stoppa mobbning. 

Familjecentrerad omvårdnad 
Det är viktigt att skolsköterskan tillägnar sig kunskap om hur sjukdom och ohälsa hos en 
familjemedlem påverkar hela familjen. Föräldrar behöver därmed involveras i 
omvårdnaden. Föräldrar är viktiga förebilder för sina barn då barn lär sig från sina 
föräldrar och gör som vuxna gör. Familjecentrerad omvårdnad utvecklades på 1990-talet i 
Kanada. Vårdfilosofin strävar efter att stödja familjen i sin roll som naturligt vårdande 
samt att stärka individerna som delar av familjen. Syftet är att föräldrar och professionella 
tillsammans ska utveckla optimal kvalitet i vården. Föräldrar och professionella ses som 
lika viktiga parter. Omvårdnaden präglas av samarbete och stöd där sjuksköterskan ska tro 
på familjens förmåga att hantera hälsoproblemet (Wright & Leahey, 1998). En 
undersökning av viktminskning och ändring av matrelaterat beteende hos överviktiga barn 
som behandlas med familjebaserad vård visade att den grupp där föräldrarna hade 
huvudansvaret hade större viktnedgång än gruppen där barnen själva hade ansvaret (Golan, 
Fainaru & Weizman, 1998). Vid en utvärdering av effekten av sjukhusbaserat 
familjecentrerat livsstilsprogram om vikt och hälsa för överviktiga barn var vikt och BMI 
lägre efter 12 veckors tid och förbättringar i känslomässigt välmående syntes vid 
viktnedgång (Dreimane et al, 2007). Det är alltså mer effektivt att behandla hela familjen 
än endast barnet vid fetma. Att förändra sina vanor är krävande och innebär långsiktigt 
arbete för barn och familj. Familjen vill ofta nå snabba resultat med avseende på vikten, 
men för att de förändringar som görs ska hålla hela livet krävs små steg i taget så att varje 
förändring hinner bli vardag innan nya görs (Börjeson Munk, 2008). 
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PROBLEMFORMULERING 

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar i skolan är ett stort hälsoproblem. Cirka 80 % 
av de barn som var överviktiga i 6-7 årsåldern är fortfarande överviktiga i de sena tonåren 
och få överviktiga tonåringar blir normalviktiga i vuxen ålder utan behandling och stöd. I 
skollagen beskrivs att skolhälsovården ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra 
deras hälsa både psykiskt och fysiskt och verka för sunda levnadsvanor hos dem. Barn och 
ungdomar behöver stöd dels av familjen och dels av hälso- och sjukvården för att kunna 
arbeta med vikten. Skolsköterskan är den enda personalkategorin i skolan som träffar alla 
elever och detta borde ge henne en unik möjlighet att identifiera elever med olika 
hälsoproblem och erbjuda stöd. Med hjälp av skolbaserade åtgärder kan viktökning 
minskas bland barn och ungdomar men för att så ska ske behövs både förebyggande arbete 
och individuella insatser för att hjälpa dessa elever. Skolsköterskor behöver utveckla 
kunskaper om hur de ska arbeta med överviktsproblematik på skolorna. Därför kommer 
detta arbete inrikta sig på att sammanställa befintlig kunskap om vilka omvårdande insatser 
som finns för att främja hälsa hos överviktiga och feta barn och ungdomar, samt att 
identifiera åtgärder som har visat sig positiva för dessa individer. 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att belysa och sammanställa forskning som beskriver 
skolsköterskans olika omvårdande insatser för att främja hälsa hos överviktiga och feta 
barn och ungdomar. 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vilka omvårdande insatser för att främja hälsa hos överviktiga och feta barn och ungdomar 
finns beskrivna i litteraturen? 
Vilka resultat pekar dessa insatser på? 

METOD 

Metoden som valdes för att genomföra denna studie var litteraturöversikt. Enligt Friberg 
(2006) innebär en litteraturöversikt ett strukturerat arbetssätt för att skapa en översikt över 
forskningsresultat. Översikten baseras på ett systematiskt val av vetenskaplig litteratur 
såsom vetenskapliga artiklar och avhandlingar inom ett avgränsat valt område inom vård-
vetenskap och sjuksköterskans verksamhetsområde. Den valda litteraturen granskas och 
analyseras, vilket resulterar i en beskrivande översikt av området/forskningsproblemet. 
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Urval 

Inklusionskriterier 

Endast vetenskapliga artiklar har inkluderats. En vetenskaplig artikel enligt Friberg (2006) 
redovisar ny kunskap, är möjlig att granska och har varit utsatt för bedömning (peer 
reviewed). Inkluderade artiklar är primärkällor baserade på empiriska studier och svarar 
mot denna studies syfte och behandlar barn och ungdomar i åldern 6-18 år. Samtliga 
artiklar har publicerats mellan åren 2000 och 2009. 

Exklusionskriterier 

Litteraturöversikter och artiklar som saknade abstract. 

Datainsamling 
Datainsamlingen skedde genom systematisk sökning av vetenskapliga artiklar i 
databaserna CINAHL och MEDLINE. De sökord som användes var obesity, overweight, 
school health nurse, prevent, motivation, treatment i olika booleska kombinationer med 
trunkering (bilaga 2). Datainsamlingen utfördes 2009-10-15 samt 2009-10-18. Totalt 
valdes 40 artiklar ut utifrån titel och abstract. Därefter lästes artiklarna igenom och 
bedömdes utifrån denna studies syfte. Trettiotvå artiklar valdes bort då de ej svarade mot 
syftet, hade inriktning mot medicin istället för omvårdnad eller hade fel åldersgrupp i sina 
studier. Kvar blev åtta vetenskapliga artiklar som fick ingå i denna litteraturöversikt. 
Kompletterande sökning gjordes 2009-11-05 under arbetets artikelsammanställning då 
ytterligare två artiklar hittades. Utöver dessa hittades ännu en artikel i en artikels 
referenslista. Antalet artiklar som slutligen ingick i studien var elva (bilaga 3). De artiklar 
som ingick i studien är markerade med en asterisk i referenslistan samt finns 
sammanfattade i bilaga 3. 

Dataanalys 
Enligt Friberg (2006) innebär analysen i en litteraturöversikt att arbeta på ett strukturerat 
sätt genom olika steg. Först lästes de valda studierna igenom flera gånger för att få en 
fördjupad uppfattning om deras innehåll med fokus på resultatet. För att få en överblick 
över samtliga studier sammanfattades och översattes därefter varje artikel för sig. Sedan 
jämfördes de olika artiklarnas resultat med varandra och likheter och skillnader 
identifierades från innehållet i artiklarnas resultat. Dessa likheter respektive skillnader i 
innehållet relaterades med varandra och bildade sedan gemensamma teman under vilka 
resultatet presenterades.  

Etiska övervägande 
Etiska överväganden vid litteraturöversikter handlar främst om urval av vetenskapliga 
artiklar samt presentation av resultat. Studierna ska ha fått tillstånd av etisk kommitté och 
alla artiklar som ingår i litteraturöversikten ska redovisas. Alla resultat ska presenteras i 
resultatet även de som inte stöder författarens åsikt (Forsberg & Wengström, 2008). De 
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referenser som används ska vara primärkällor och hänvisas till på ett korrekt sätt (Streubert 
Speziale & Carpenter, 2007). 
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RESULTAT 

Då artiklarna bearbetats och analyserats sammanställdes och redovisades resultatet under 
fyra olika teman. Dessa teman benämndes; att identifiera ohälsa, att vara en vägledare, att 
arbeta med motivation och att stödja familjen. Nedan presenteras dessa teman i en tabell 
och vilka artiklar som ingår i dem (tabell 1). Därefter följer resultatet av artiklarna under 
respektive tema. 
 

Teman 
Artiklar Att identifiera 

ohälsa 
Att vara en 
vägledare 

Att arbeta med 
motivation 

Att stödja 
familjen 

 1. Crawford (2005)    X 
 2. Flattum (2009)   X  
 3. Jackson (2007)    X 
 4. Landis (2009)  X   
 5. Martyn-Nemeth (2009) X    
 6. Mazurek Melnyk (2007)   X  
 7. Regber (2007)    X 
 8. Sabin (2007) X X   
 9. Melin (2009)  X   
10. Cason (2006)  X   
11. Gunnarsson Meriaux 
(2008) 

X    

Tabell 1. Temafördelning utifrån analys av de olika artiklarna (Bilaga 3)  

Att identifiera ohälsa 
Fetma är en form av ohälsa som för med sig minskad livskvalitet och på sikt följdsjuk-
domar. Då feta barn och ungdomar tenderar att bli feta även som vuxna är det viktigt att 
sätta in insatser för att förhindra denna tendens och främja hälsa. I en studie av Sabin et al 
(2007) rekommenderades barn och föräldrar att göra livsstilsförändringar inom kost och 
fysisk aktivitet. Studien visade att yngre barn och deras familjer uppnådde bättre resultat 
vid denna typ av insatser när det gällde att få kontroll över sin vikt än äldre barn. 
Socioekonomisk status, fetmans svårighetsgrad och metabol status verkade inte vara 
barriärer mot att förbättra BMI. Även om en del tonåringar verkade ha nytta av att arbeta 
med livsstilsförändringar ansåg författarna att det troligtvis behövs intensivare insatser och 
farmakologiska åtgärder på ett tidigt stadium för att få en viktnedgång av betydelse hos 
ungdomar. Författarna betonade vikten av att identifiera fetma i tidiga skolår eftersom 
yngre barn verkade mer mottagliga för dessa insatser gällande livsstilsförändringar och de 
ansåg att det var begränsande att skolhälsovården endast screenade skolbarn en gång under 
lågstadietiden.  
 
Gunnarsson Mériauxs, Hellströms och Mårilds (2008) studie om effekten av att identifiera 
fetma hos skolbarn i tio-årsåldern inom skolhälsovårdens rutinkontroller visade att bara 
genom att identifiera fetma vid tillväxtkontrollerna hade en positiv effekt genom att 
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problemet uppmärksammades och barnet kunde få hjälp på ett tidigt stadie. Detta var ett 
enkelt initialt verktyg i det preventiva arbetet mot fetma.  
 
Ohälsosamt ätbeteende är en bidragande orsak till övervikt hos tonåringar och alla över-
viktiga tonåringar har en ökad risk för nedstämdhet och depressiva symtom. I studien av 
Martyn-Nemeth, Penckofer, Gulanick, Velsor-Friedrich och Bryant (2009) studerades 
sambanden mellan stress, självkänsla, socialt stöd och copingstrategier med ohälsosamt 
ätbeteende och depressiv sinnesstämning hos skolungdomar. Lågt självförtroende och 
undvikande copingstrategi visade sig vara en signifikant prediktor för ohälsosamt ätande 
som kan leda till att skolungdomar använder sig av känslomässigt ätande för att hantera 
stress. Samma studie visade att överviktiga ungdomar i större utsträckning använde sig av 
mat som copingstrategi än normalviktiga. Det är därför viktigt för sjuksköterskor att 
identifiera ohälsa hos elever och lära ut alternativa stresshanteringsstrategier fastställde 
studien. Ungdomar med låg självkänsla och hög stressnivå låg i riskzonen för att drabbas 
av depressioner. En av tre i studien hamnade också inom gränsen för depression. Tidig 
identifiering av ohälsa hos elever gör att man kan uppmärksamma depression, ängslan och 
andra tecken på psykologiska missanpassningar som kan påverka ätbeteendet. 

Att vara en vägledare 
Inaktivitet, onyttig kost och att hoppa över måltider har rapporterats som de vanligaste 
beteendena associerade med fetma hos ungdomar. Cason och Logan (2006) visade att 
vägledning genom undervisning om hälsosam kost och fysisk aktivitet kunde förändring i 
kunskap, matkonsumering, matrelaterade beteenden och fysisk aktivitet hos skolbarnen 
signifikant ses. De förbättringar eleverna gjorde i sin livsstil var fortfarande bibehållna 
efter fem månader inom alla områden. Studien betonade att skolor var en ideal plats för att 
utveckla och implementera innovativa interventioner som förebyggde fetma och främjade 
hälsa. 
 
Sabin et al (2007) framhöll att i de fall där även föräldrarna hade fetma behövde vård-
givaren bli mer direkt med att uppmuntra och vägleda livsstilsförändringar hos hela 
familjen för att få till stånd förändring hos barnen. 
 
Ät- och livsstilsbeteenden hos yngre överviktiga barn var möjligt att förändra med 
minimalt små medel, inklusive enkel kostvägledning och återkommande uppföljningar 
visade en studie av Melin och Arvidsson Lenner (2008). Att tillhandahålla skolsköterskor 
med kunskap om hur de ska hantera överviktsproblem samt samarbeta med dietister och 
hälsoteam kan vara en effektiv metod för att främja hälsa och behandla övervikt och 
förhindra fetma hos skolbarn. 
 
I en studie av Landis, Parker och Dunbar (2009) undersöktes huruvida för lite sömn kunde 
påverka hunger- och mättnadskänsla, sug efter mat samt kaloriintag hos tonåringar. 
Studien visade på ett oväntat resultat mellan dagtidssömn, (vilken kunde bero på för lite 
nattsömn), och ohälsosamma ätbeteenden som större sug efter kolhydrat- och fettrik mat 
vilket kunde leda till ökat matintag och på sikt utveckling av fetma. Ungdomarna sov i 
snitt 1,5 timmar för lite per natt och ackumulerade en sömnskuld under veckorna. 
Genomsnittsnattsömnen var signifikant lägre för dem som tog en tupplur dagtid. Orsaken 
till att ätbeteenden kan ändras är att aptitregleringen kommer ur balans vid för lite sömn. 
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Enligt studien har kliniker och skolsköterskor en unik position att utveckla nya sätt att 
förebygga och minska förekomsten av fetma och i arbetet är det värdefullt att kartlägga 
barn och ungdomars sömnvanor då det kan påverka deras BMI. 

Att arbeta med motivation 
En av förutsättningarna för att nå viktnedgång är att en person upplever sig ha motivation 
att göra något åt sin situation. Forskning har visat att motiverande samtal (MI) ger resultat 
på vuxna när det gäller beteendeförändringar men hur det fungerar på barn och ungdomar 
har det först på senare tid börjat forskas om. I en studie av Mazurek Melnyk et al (2007) 
visades ett utarbetat obesitasprogram ge resultat. Programmet fokuserade på att stärka 
självkänsla och empowerment för att främja livsstilsförändringar hos skolungdomar och 
baserades på kognitiv beteendeterapi med inbyggd fysisk aktivitet. Deltagarna minskade 
signifikant i vikt under de nio veckor studien pågick medan eleverna i kontrollgruppen 
fortsatte öka i vikt under perioden. Skolungdomarna upplevde att de fått lära sig hantera 
stress, att inte känna sig ensam bland jämnåriga, samt fått verktyg för att fatta bra beslut. 
De ansåg att de kom närmare sina föräldrar och då kunde prata mer om positiva saker 
istället för att fokusera på det som var negativt samt kunde hjälpa varandra att fatta 
hälsosamma beslut.  
 
Flattum, Friend, Neumark-Sztaner och Story (2009) visade i en annan studie att 
motiverande samtal var användbart på flickor som del i ett skolbaserat åtgärdsprogram mot 
fetma för att få dem att göra livsstilsförändringar genom att sätta mål inom fysisk aktivitet, 
kost och self-empowerment. Samtalen hjälpte flickorna att komma över barriärer mot 
beteendeförändring. Flickorna kände sig förstådda och hörda då MI grundar sig på en 
relation mellan båda parter snarare än ett expert-mottagare förhållande. 

Att stödja familjen 
Barn och familjer behöver stöd för att arbeta med viktproblematik. Föräldrar har en 
avgörande roll när det handlar om att förse barnen med nyttig kost, fysisk aktivitet och ge 
dem sunda levnadsvanor och de är viktiga förebilder för sina barn. Enligt Crawford, 
Timperio, Telford och Salmon (2005) var de flesta av föräldrarna omedvetna om deras 
barns övervikt. Majoriteten av föräldrarna till överviktiga eller obesa barn betraktade sina 
barn som normalviktiga. De mest förekommande föräldrastrategierna var att stötta barnen 
att välja hälsosam kost, minska skräpmat, äta mer frukt och röra på sig mer. Dock 
fastställde studien att det behövdes hälsoprogram för att få föräldrar att uppmärksamma 
övervikt och relaterade riskbeteenden hos deras barn samt för att öka föräldrars beredskap 
att förebygga ohälsosam viktökning. Även då föräldrar vidtagit åtgärder hade dessa inte 
resulterat i viktnedgång eller viktstabilisering. Detta antydde att även om föräldrar hade 
strategier betydde det inte nödvändigtvis att föräldrar visste vad en hälsosam kost eller vad 
fysisk aktivitet innebar.  
 
En studie av Regber, Berg-Kelly och Mårild (2007) visade att föräldrar ofta kände skuld 
över att deras barn led av fetma, oroade sig för deras hälsa och kände att de tappat 
kontrollen. Föräldrar var därmed ofta positiva till att delta i behandlingsprogram, dock var 
de ofta väldigt omedvetna om hur mycket energi och förändring som krävdes av dem och 
deras barn. Trots detta var föräldrarnas deltagande viktigt långsiktigt. Ungdomar med 
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fetma måste få stöd av föräldrar och vuxna i sin omgivning för att bli motiverade och 
lyckas välja hälsosamma matvanor och aktiviteter. Vårdgivare hade en viktig roll som 
undervisare, motiverare och stödjare för att främja hälsa menade studien. De behövde 
bygga förtroendefulla relationer med både föräldrar och tonåringar samt stödja föräldrar i 
deras föräldraroller. Studien betonade vikten av att identifiera olika uppfostringsstilar då 
den kunde påverka barnets förhållningssätt till övervikten.   
 
I en annan studie av Jackson, Wilkes och McDonald (2007) intervjuades kvinnor om hur 
det var att vara mor till ett överviktigt barn. Studien visade att mödrarna kände att deras 
barns vikt reflekterade negativt tillbaka på dem själva som mammor. De kände sig 
anklagade och dömda av andra och de var också medvetna om att de även var känsliga för 
välmenande kommentarer. Mödrarna upplevde att de själva hade det tyngsta ansvaret för 
att hantera deras barns viktproblem på grund av att det var de som skötte matlagningen i 
hemmet. Samma studie visade också att de upplevde en osäkerhet över när och hur de 
skulle prata om vikt med sina barn utan att känna att de var kritiska mot dem och därmed 
riskera att skada barnets självkänsla. Mödrarna var medvetna om mobbningen i skolan och 
ville inte att också hemmet skulle vara en plats där barnet kände skam över sin vikt. Att 
vara en förebild ansågs vara en nyckelstrategi för att hjälpa barnen göra hälsosamma val 
och alla hade därmed i någon mån själva ändrat sina attityder och beteenden kring mat och 
träning. Mödrarna var oroliga över barnens framtid och i första hand det sociala umgänget, 
speciellt under tonåren, även om de var medvetna om hälsoproblemen. De visste att deras 
barn skulle behöva ta mer ansvar över sin vikt när de blev äldre. Dock kände de en oro 
över att barnen var allt för accepterande över sin situation och därmed inte skulle göra ett 
seriöst försök att gå ner i vikt. Studien visade på betydelsen av att skapa stödjande och icke 
anklagande relationer till överviktiga barns mödrar. 

Sammanfattning av resultat 
Identifiering av barn med fetma var viktig för att barnet skulle få hjälp på ett tidigt 
stadium. Tidig identifiering var positiv då yngre barn var mer mottagliga för insatser med 
livsstilsförändringar. Med hjälp av undervisningsbaserade insatser inom kost och fysisk 
aktivitet gick det att få till stånd livsstilsförändringar hos barn och ungdomar i skolan och 
främja hälsa. Motiverande samtal har visat sig användbart för att få till förändringar genom 
att sätta mål inom fysisk aktivitet och kost och uppskattades av ungdomarna. Föräldrars 
deltagande var nödvändig för barnen långsiktigt och därför var det viktigt att även stödja 
föräldrar. De kände ofta skuld över att deras barn hade fetma och upplevde sig dömda och 
anklagade av andra över sitt barns situation. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En litteraturöversikt innebär ett strukturerat arbetssätt för att skapa en översikt över 
forskningsresultat inom ett område (Friberg, 2006). Då syftet var att belysa och 
sammanställa forskning som beskriver skolsköterskans omvårdande insatser för att främja 
hälsa hos överviktiga och feta barn och ungdomar valdes litteraturöversikt som metod. 
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Avsikten var att den kunskap som erhölls i denna studie skulle kunna användas som 
vägledning för bland annat skolsköterskor. 
  
I denna litteraturöversikt har material hämtats från två databaser. Fler databaser kunde ha 
använts vid litteratursökningen för att ge ytterligare underlag till studien men tiden var 
begränsad. En manuell sökning kunde göras trots tidsbegränsningen och resulterade i 
ytterligare material för studien. Sökorden som använts valdes för att få en bredd av 
forskningsläget. Litteratursökningen försvårades genom att en stor del av den forskning 
som hittades visade sig ha en alltför medicinsk inriktning för att kunna svara på denna 
studies syfte. Elva artiklar användes slutligen i resultatet. Resultatet hade kunnat få en 
högre giltighet med fler artiklar men slutsatser kan ändå dras utifrån de valda artiklarna.  
 
Litteraturöversikten begränsades av den tid inom vilken studien skulle vara klar. Enligt 
Forsberg och Wengström (2008) kan fler författare komplettera varandras arbete när det 
gäller till exempel urval och tolkning av artiklar. I denna studie fanns ingen medförfattare 
men uppkomna problem och frågor har diskuterats med handledaren under arbetets gång. I 
studien ingick både kvantitativa och kvalitativa studier som belyser det hälsofrämjande 
arbetet mot fetma för att ge möjligheter för en god omvårdnad.  
 
Studierna i resultatet omfattar elever i grundskolan till och med gymnasiet. Syftet har 
kunnat besvaras med den valda metoden utifrån det som resultatet visar och har gett en 
översikt av kunskapsläget inom området. Det hade varit intressant att göra en kvalitativ 
intervjustudie av skolsköterskors erfarenheter av omvårdande insatser för feta elever för att 
få fram individuella perspektiv på ett djupare sätt men det hade inneburit etiska dilemman i 
rekryteringen av elever och deras föräldrar. Inför en framtida sådan studie skulle denna 
översikt kunna användas som underlag. Det är ändå givande att sammanställa litteratur i 
området för att ge en bild av de insatser som görs för dessa barn och ungdomar.  

Resultatdiskussion 
Utifrån de elva granskade artiklarna växte fyra teman fram som inriktades mot 
omvårdande insatser: att identifiera ohälsa, att var en vägledare, att arbeta med motivation 
samt att stödja familjen. Diskussionen nedan följer dessa teman.  

Att identifiera ohälsa 

Resultatet av denna litteraturstudie visade att genom att identifiera fetma kunde barn få 
hjälp på ett tidigt stadium (Gunnarsson Mériaux et al, 2008). Resultatet visade också på 
vikten av att identifiera fetma i tidiga skolår då yngre barn var mer mottagliga för enkla 
insatser än ungdomar som oftare krävde mer intensiva insatser (Sabin et al, 2007). För ett 
barn som får diagnosen fetma kan livssituationen ändras i positiv bemärkelse genom att 
föräldrarna får upp ögonen för barnets övervikt och då kan börja göra något för att främja 
barnets hälsa. Diagnostiseras barn tidigt i livet är det också enklare att behandla fetman än 
när de blir äldre då de ännu inte hunnit utveckla följdsjukdomar. Detta kan jämföras med 
Hall och Cole (2006) som också har visat på positiva effekter av att identifiera fetma hos 
barn.  
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Resultatet visade även att lågt självförtroende och undvikande copingstrategi var en 
signifikant prediktor för ett ohälsosamt ätande (Martyn-Nemeth et al, 2009). Det är 
betydelsefullt att skolsköterskor är medvetna om viktens betydelse för ungdomars 
kroppsuppfattning och att detta kan påverka individens självkänsla. Det som tidigare har 
framkommit i bakgrunden i detta arbete är att ungdomar med övervikt och fetma har lägre 
självkänsla än normalviktiga (Rasmussen, 2004; Strauss, 2000). Det är därför troligt att låg 
självkänsla orsakar dåliga levnadsvanor. Ungdomstiden är en tid då ungdomar blir 
bedömda av jämnåriga utifrån sitt utseende. Överviktiga ungdomar kan då få det extra 
svårt och känna sig utsatta i skolan. Dessutom visar media upp en idealbild av muskulösa 
män och slanka kvinnor. Det finns många faktorer som påverkar ungdomars psykiska hälsa 
och det är betydelsefullt att skolsköterskor har kunskap om att övervikt kan vara en av 
dem.  
 
Att identifiera fetma så tidigt som möjligt hade betydelse för hur kraftfulla insatser som 
krävdes för att reducera den. Som koppling till detta resultat är det relevant att nämna en 
svensk studie från 2008 där skolsköterskorna uttryckte att det kändes enklare att arbeta 
med redan feta barn än med överviktiga barn på det sättet att hälsoproblemet var mer 
tydligt vid fetma och då upplevdes mer naturligt och lättare att prata om (Lindhe-
Söderlund, Nordqvist, Angbratt & Nielsen, 2008). Sådana hinder är viktiga att överbygga 
så att elevernas hälsa kommer i första rummet och redan överviktiga barn kan undvika att 
bli feta. 

Att vara en vägledare 

Resultatet visade på vikten av hälsofrämjande vägledning då inaktivitet, onyttig kost och 
att hoppa över måltider rapporterats som de vanligaste beteendena associerade med fetma 
hos ungdomar (Cason et al, 2006). Resultatet visade även att i de fall där också föräldrarna 
hade fetma behövde vårdgivaren bli mer direkt med att uppmuntra och vägleda 
livsstilsförändringar hos hela familjen för att få till stånd förändring hos barnen (Sabin et 
al, 2007). Barn gör som sina föräldrar gör och kan ta efter osunda levnadsvanor som finns i 
hemmet inbegripande kaloririk kost eller för mycket stillasittande varför det är viktigt att 
föräldrarna ser över sin livsstil.   
 
Resultatet visade också på ett samband mellan för lite nattsömn och ohälsosamt 
ätbeteende. Genomsnittsnattsömnen var signifikant lägre för dem som tog en tupplur 
dagtid (Landis et al, 2009). Hälsofrämjande vägledning innefattar ofta samtal kring sund 
kost och fysisk aktivitet. Resultatet visade att det även kunde vara betydelsefullt att 
undervisa ungdomar om sömn och dess effekter på vikten då många ungdomar vänder på 
dygnet. Tidigare forskning har också visat på ett samband mellan kort sammanhängande 
sömn och ökat BMI speciellt hos barn (Taheri, 2006). Det går inte att endast sova bort 
fetma, men att ha regelbundna sömnrutiner är en pusselbit i hela fetmaproblematiken.  
 
Då samhället har ett slankt kroppsideal kan det vara svårt speciellt för feta ungdomar att 
uppskatta sina kroppar. De försöker ibland testa metoder som inte är hälsosamma som 
bantning för att nå snabb viktnedgång. Istället bör individen förändra sin livsstil mot mer 
hälsosamma vanor. Resultatet visade att det genom undervisningsbaserade insatser inom 
kost och fysisk aktivitet gick att få till stånd livsstilsförändringar och främja hälsa hos barn 
och ungdomar i skolan (Cason et al, 2006). Dessa fynd styrker tidigare forskning som 
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också har visat dessa resultat (Chen, Chou & Hsu, 2005; Gortmaker, 1999; Lytle, 1996). I 
samtal kring elevens livsstil kan skolsköterskor stärka elevens självkänsla vilket kan tänkas 
öka chansen att eleven väljer sunda metoder som livsstilsförändringar framför bantning. 
Genom vägledning kan individens upplevelse av en situation påverkas från att ha verkat 
för svår att klara av till möjlig att förändra. Persson och Friberg (2009) har visat betydelsen 
av att sjuksköterskan kan sätta sig in i patientens perspektiv och förstå individens 
problematik och livsvärld för att kunna främja tankar som eventuellt leder till en 
livsstilsförändring. Vägledningen ska präglas av förståelse, empati och respekt. 

Att arbeta med motivation 

Resultatet visade på vikten att arbeta med motivation då stärkt självkänsla och empower-
ment underlättade livsstilsförändringar (Mazurek Melnyk et al, 2007). Resultatet visade 
även att motiverande samtal var användbart för att få till förändringar genom att sätta mål 
inom fysisk aktivitet och kost (Flattum et al, 2009). Detta styrker tidigare forskning som 
också har visat på användbarheten av motiverande samtal inom olika områden (Smith 
West, 2007; Richards, 2006). En fördel med motiverande samtal är att det inte innebär en 
expert-mottagar relation utan ett partnerskap mellan skolsköterskan och eleven. Detta 
uppskattade tonårsflickorna i Flattums et al (2009) studie då samtalen fick dem att känna 
sig sedda och hörda. När elevens behov av självständighet tillgodoses borde det leda till ett 
större ansvarstagande och självförtroende hos eleven. Alla elever är inte redo att förändra 
sin livsstil vid ett första samtal med skolsköterskan. Det är därför av yttersta vikt att 
skolsköterskan möter eleven där den befinner sig i nuläget och utgår därifrån. 
Skolsköterskor kan så ett frö så förändring kan ske i framtiden då eleven är mogen för det. 
Hälsoinformation kan behöva höras vid flera tillfällen innan individen kommer till insikt 
och tar det till sig och därför är det viktigt att skolsköterskor inte ”ger upp” utan ger eleven 
den möjligheten. Att sätta mål och identifiera motiven till varför livsstilsförändringen ska 
göras är en viktig beståndsdel i motivationsarbetet.  

Att stödja familjen 

Resultatet visade på vikten att stödja föräldrar då deras deltagande var viktigt för barnen 
långsiktigt (Regber et al, 2007; Crawford et al, 2005). Resultatet visade också att många 
var omedvetna om att deras barn hade fetma och såg dem som normalviktiga (Crawford et 
al, 2005). Vidare visade resultatet att föräldrar ofta kände skuld över att deras barn hade 
fetma och dessutom kände sig dömda och anklagade av andra (Jackson et al, 2007; Regber 
et al, 2007). Dessutom visade resultatet att mammorna kände att de hade det tyngsta 
ansvaret för att hantera sitt barns viktproblem då det var de som skötte matlagningen i 
hemmet. Resultatet visade också på att föräldrar var osäkra över när och hur de skulle ta 
upp viktbekymret med sina barn utan att skada barnets självkänsla (Jackson et al, 2007). 
Vidare framkom det i resultatet att föräldrar som hade strategier för att minska sitt barns 
vikt inte alltid visste vad en hälsosam kost eller fysisk aktivitet innebar (Crawford et al, 
2005). En betydande beståndsdel för att kunna hjälpa det feta barnet är att engagera och 
stödja föräldrar samt undervisa om sunda levnadsvanor då de är nyckelpersoner i barnets 
tillvaro. Barnet kan inte själv ta ansvar för vad det är för mat och dryck som serveras i 
hemmet. Barnet ska inte ensam behöva ta ansvar för sin situation utan ska kunna förlita sig 
på vuxna i sin omgivning. En studie av Golan, Fainaru & Weizman (1998) visade att när 
föräldrarna hade huvudansvaret hade barnen större viktnedgång än när barnen själva hade 
ansvaret vilket styrker denna studies resultat. Detta visar tydligt att det är viktigt att stödja 



 

 17 

barn och föräldrar långsiktigt då det tillhör beteendeförändringsprocessen att få återfall. 
Det är viktigt att informera familjen om denna process och vara ett stöd i både med- och 
motgång.  I en studie av Chen et al (2005) visade sig stöd också vara en motivator för att 
gå ner i vikt. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) påpekar att omvårdnaden 
inom hälso- och sjukvården ska skapa en hälsofrämjande miljö och ge stöd och hjälp åt 
patienter. Sjuksköterskans uppgift är att stödja, informera och ge råd. Att stödja familjer 
vid livsstilsförändringar handlar om att finna vägar mot en bättre hälsa för barn och familj. 
Att uppmuntra till egenansvar och berömma idéer och egna initiativ är viktigt för att främja 
individens egenvårdskapacitet.  

Konklusion 
Denna studie har visat att det finns omvårdande insatser riktade mot barn och ungdomar 
med fetma som ger positiva effekter på deras hälsa. Skolan har ett ansvar att ge goda 
förutsättningar för lärande, trygghet och hälsa och skolan är en gynnsam plats för dessa 
insatser då barn och ungdomar spenderar en stor del av sin vardag där. Skolhälsovården 
har en betydande roll i detta hälsoarbete. Denna studie visade också att det var relativt små 
insatser som krävdes för yngre barn för att främja hälsa och reducera fetma jämfört med 
för äldre barn och ungdomar vilket borde engagera barnhälso- och skolhälsovård i arbetet 
att förebygga och tidigt identifiera fetma hos dessa individer så att onödigt lidande kan 
förhindras. Det finns all anledning att utveckla det hälsofrämjande arbetet mot fetma i 
skolan. Fokus läggs ofta på kost och fysisk aktivitet men denna studie visade att flickor 
och pojkar också behövde stöd för att få en positiv självbild då lågt självförtroende och 
undvikande copingstrategier kunde kopplas till ohälsosamt ätande. Detta stöd kan de få 
genom motiverande samtal som i denna studie visat sig vara uppskattat av eleverna. Det är 
även viktigt att erbjuda föräldrarna stöd. Ett nära samarbete mellan skolhälsovård och 
föräldrar är en förutsättning för att på bästa sätt kunna hjälpa överviktiga och feta barn och 
ungdomar mot en hälsosam livsstil. För att eleverna ska kunna erbjudas samma stöd 
oavsett vilken skola de tillhör behöver skolsköterskor få kunskap om hur de ska hantera 
överviktsproblem och få utbildning i beprövade tekniker som motiverande samtal. Att få 
möjlighet att vara en hälsovägledare för barn och ungdomar och deras familjer innebär ett 
stort förtroende och en förmån som behöver förvaltas väl. Det är viktigt att ge barn och 
ungdomar i skolan verktyg för att hantera sin situation så att de kan växa upp till 
självständiga och handlingskraftiga individer som vågar ta för sig av livet.  

Implikationer för klinisk verksamhet 
Förhoppningen med denna litteraturöversikt är att resultatet skall kunna användas som 
vägledning för bland annat skolsköterskor i deras arbete med överviktiga och feta barn och 
skolungdomar. 
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BILAGA 1 ISOBMI 

Tabell där BMI-värden listas som motsvarar gränserna för fetma (isoBMI-30) 
och övervikt (isoBMI-25) för flickor och pojkar från 2 till 18 års ålder (Cole 2000) 
 
International cut off points for body mass index for overweight and obesity by sex between 
2 and 18 years, defined to pass through body mass index of 25 and 30 kg/m2 at age 18, obtained by 
averaging data from Brazil, Great Britain, Hong Kong, Netherlands, Singapore, and United States 
 Body mass index 25 kg/m2 Body mass index 30 kg/m2 
Age Males Females Males Females 
2  18.41  18.02  20.09  19.81 
2.5  18.13  17.76  19.80 19.55 
3  17.89  17.56  19.57  19.36 
3.5  17.69  17.40  19.39  19.23 
4  17.55  17.28  19.29  19.15 
4.5  17.47  17.19  19.26  19.12 
5  17.42  17.15  19.30  19.17 
5.5  17.45  17.20  19.47  19.34 
6  17.55  17.34  19.78  19.65 
6.5  17.71  17.53  20.23  20.08 
7  17.92  17.75  20.63  20.51 
7.5  18.16  18.03  21.09  21.01 
8  18.44  18.35  21.60  21.57 
8.5  18.76  18.69  22.17  22.18 
9  19.10  19.07  22.77  22.81 
9.5  19.46  19.45  23.39  23.46 
10  19.84  19.86  24.00  24.11 
10.5  20.20  20.29  24.57  24.77 
11  20.55  20.74  25.10  25.42 
11.5  20.89  21.20  25.58  26.05 
12  21.22  21.68  26.02  26.67 
12.5  21.56  22.14  26.43  27.24 
13  21.91  22.58  26.84  27.76 
13.5  22.27  22.98  27.25  28.20 
14  22.62  23.34  27.63  28.57 
14.5  22.96  23.66  27.98  28.87 
15  23.29  23.94  28.30  29.11 
15.5  23.60  24.17  28.60  29.29 
16  23.90  24.37  28.88  29.43 
16.5  24.19  24.54  29.14  29.56 
17  24.46  24.70  29.41  29.69 
17.5  24.73  24.85  29.70  29.84 
18  25  25  30  30 
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BILAGA 2 ARTIKELSÖKNING  

 
 

Databas Sökord Sökbegränsning Träffar Lästa Utvalda 

2009-10-15 

Cinahl 

(obesity or 
overweight) and 
school and 
nurs* 

Year 2000-2009, Age 6-18,  
Peer Review, Research 
Article 
Abstract Available, English 
Language 

50 7 1 

Cinahl 

(obesity or 
overweight) and 
school and 
prevent 

Year 2000-2009, Age 6-18,  
Peer Review, Research 
Article 
Abstract Available, English 
Language 

33 2 1 

Cinahl 

(obesity or 
overweight) and 
(school N2 
health N2 
nurs*) 

Year 2000-2009, Age 6-18, 
Peer Review, Research 
Article 
Abstract Available, English 
Language 

27 1 0 

Cinahl 
(obesity or 
overweight) and 
motivat* 

Year 2000-2009, Age 6-18,  
Peer Review, Research 
Article 
Abstract Available, English 
Language 

41 3 0 

MedLine 

(obesity or 
overweight) and 
school and 
nurs* 

Year 2000-2009, Age 6-18, 
Abstract Available, English 
Language 

251 12 2 

MedLine 

(obesity or 
overweight) and 
school and 
prevent 

Year 2000-2009, Age 6-18, 
Abstract Available, English 
Language 

211 5 1 

MedLine 

(obesity or 
overweight) and 
(school N2 
health N2 
nurs*) 

Year 2000-2009, Age 6-18, 
Abstract Available, English 
Language 

7 0 0 

MedLine 
(obesity or 
overweight) and 
motivat* 

Year 2000-2009, Age 6-18, 
Abstract Available, English 
Language 

201 5 2 

2009-10-18 

Cinahl 

(obesity or 
overweight) and 
treatment 
MH:Obesity 

Year 2000-2009, Age 6-18,  
Peer Review, Research 
Article 
Abstract Available, English 
Language 

165 1 0 

MedLine 

(obesity or 
overweight) and 
treatment 
MH:Obesity 

Year 2000-2009, Age 6-18, 
Abstract Available, English 
Language 

147 4 1 
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Databas Sökord Sökbegränsning Träffar Lästa Utvalda 

2009-11-05 

Cinahl 

(obesity or 
overweight) and 
school and 
intervention 

Year 2000-2009, Age 6-18,  
Peer Review, Research 
Article 
Abstract Available, English 
Language 

126 4 2 
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BILAGA 3 TABELL ÖVER ARTIKLAR 

Artikel nr 
Författare 

Titel,  Tidskrift Syfte Design Urval Resultat 

1. 
 
Crawford 
(2005) 

Parental Concerns About 
Childhood Obesity and the 
Strategies Employed to 
Prevent Unhealthy Weight 
Gain in Children.  
 
Public Health Nutrition  

Att presentera föräldrars oro 
över deras barns vikt och om 
det varierar beroende på kön 
och vikt; Bestämma hur stor 
andel av föräldrarna som 
vidtar åtgärder mot fetma hos 
sina barn och predikatorer för 
förebyggande åtgärder; 
Beskriva föräldrarnas 
preventiva åtgärder. 

Kvantitativ 
metod 
Enkätstudie 

291 familjer 
med barn i 
åldrarna 5-6 år 
samt 919 
familjer med 
bar i åldrarna 
10-12 år.  
 
N=1210 

Majoriteten av föräldrar visade sig 
vara omedvetna om deras barns 
övervikt och ej oroliga över barnets 
aktuella vikt. Föräldrar med låg 
utbildning vidtog preventiva åtgärder  
i lägre utsträckning om alls.  

2. 
 
Flattum 
(2009) 

Motivational Interviewing as a 
Component of a School-Based 
Obesity Prevention Program 
for Adolescent Girls.  
 
Journal of the American 
Dietetic Association 

Utvärdera möjligheten att föra 
in motiverande samtal  som en 
komponent i ett skolbaserat 
hälsoprogram mot fetma. 

Kvalitativ 
metod 
Intervjustudie 

41 tonårsflickor 
i ålder 16-18 år. 
 
N=41 

Motiverande samtal visade sig vara ett 
bra verktyg för att hjälpa tonårsflickor 
sätta mål för fysisk aktivitet, 
ätbeteenden och self-empowerment. 

3. 
 
Jackson 
(2007) 

If I was in my Daughter´s 
Body I´d be Feeling 
Devastated: Women´s 
Experiences of Mothering an 
Overweight or Obese Child. 
 
Journal of Child Health Care  

Att utforska kvinnors 
erfarenheter av att uppfostra 
barn som har övervikt eller 
fetma. 

Kvalitativ 
metod 
intervjustudie 

11 kvinnor med 
ett eller flera 
barn med 
övervikt eller 
fetma. N=11 

Mammorna kände sig dömda och 
anklagade av andra, kände frustration 
och osäkerhet och fruktade för 
framtiden. 

4. 
 
Landis 
(2009) 

Sleep, Hunger, Satiety, Food 
Cravings and Caloric Intake in 
Adolescents.  
 
Journal of Nursing 
Scholarship 

Att undersöka relationen 
mellan total sömn, hunger, 
mättnadskänsla, matsug och 
kaloriintag hos friska 
tonåringar 

Kvantitativ 
metod 
Enkät- och 
intervjustudie 

85 tonåringar 
 
N=85 

Studien visade på ett oväntat samband 
mellan ökad dagtidssömn och 
ätbeteenden som potentiellt kan leda 
till fetma. 
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Artikel nr 
Författare 

Titel,  Tidskrift Syfte Design Urval Resultat 

5. 
 
Martyn-
Nemeth 
(2009) 

The Relationship Among Self-
Esteem, Stress, Coping, Eating 
Behavior and Depressive 
Mood in Adolescents.  
 
Research in Nursing & Health 

Att undersöka relationerna 
mellan självkänsla, stress, 
socialt stöd och 
problemhantering. 

Kvantitativ 
metod 
Enkätstudie 

102 tonåringar 
 
N=102 

Att ge tonåringar kunskaper för att 
reducera stress, öka självkänsla och 
att använda mer positiva 
copingstrategier kan förhindra 
ohälsosamt ätande som leder till 
fetma, samt minska risken för 
depressiva symptom. 

6. 
 
Mazurek 
Melnyk 
(2007) 

The COPE Healthy Lifestyles 
TEEN Program: Feasibility, 
Preliminary Efficacy, & 
Lessons Learned from an 
After School Group 
Intervention with Overweight 
Adolescents. 
 
Journal of Pediatric Health  

Att undersöka möjligheten att 
införa ett program som 
grundar sig på kognitiv 
beteendeterapi samt att 
kontrollera effekten av 
programmet på deltagarnas 
vikt. 

Kvantitativ 
metod 

23 överviktiga 
skolungdomar 
N=23 

Tonåringarna som deltog i studien 
hade en signifikant högre reduktion av 
BMI än tonåringarna i 
kontrollgruppen. 

7. 
 
Regber 
(2007) 

Parenting Styles and 
Treatment of Adolescents with 
Obesity.  
 
Pediatric Nursing 

Att beskriva olika 
uppfostringsstilar samt att 
presentera ett antal exempel på 
typiska situationer och 
behandlingsmetoder för 
sjuksköterskor som arbetar 
med ungdomar med fetma. 

Kvalitativ 
metod 
Intervjuer och 
undervisning 

280 barn och 
ungdomar med 
fetma och deras 
familjer.  
 
N=280 

Föräldrars deltagande är viktigt 
långsiktigt. Vårdgivaren har en viktig 
roll som undervisare motiverare och 
stödjare. Vårdgivaren behöver stödja 
föräldrar i deras föräldraroller då olika 
uppfostringsstilar kan påverka hur 
barn förhåller sig till sin övervikt. 

8. 
Sabin (2007) 

Which Factors are Associated 
with a Successful Outcome in 
a Weight Management 
Programme for Obese 
Children?  
 
Journal of Evaluation in 
Clinical Practice 

Identifiera vilka faktorer som 
leder till signifikant reducering 
av BMI hos barn som lider av 
fetma. 

Kvantitativ 
metod 

137 barn med 
fetma. 
 
N=137 

Åldern visade sig vara den viktigaste 
faktorn där yngre barn minskade mer i 
BMI. De barnen med föräldrar utan 
fetma minskade mer i BMI. 
Socioekonomisk status visade sig inte 
utgöra någon skillnad för att lyckas 
minska sitt BMI. 
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Artikel nr 
Författare 

Titel,  Tidskrift Syfte Design Urval Resultat 

9. 
 
Melin (2009) 

Prevention of Further Weight 
Gain in Overweight School 
Children, A Pilot Study. 
 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences 

Att beskriva och evaluera en 
behandlingsmetod med sikte 
att införa den i skolhälsan. 

Kvalitativ 
metod. 

20 sjuåriga 
överviktiga 
barn och deras 
familjer.  
 
N=20 

Medel-BMI minskade under 
interventionsperioden. Både föräldrar 
och skolsköterskor var generellt nöjda 
med programmet som hjälpte 
föräldrar sätta gränser och 
skolsköterskor bli mer självsäkra i 
deras roll som hälsocoach. 

10. 
 
Cason 
(2006) 

Educational Intervention 
Improves 4th-Grade 
Schoolchildren´s Nutrition and 
Physical Activity Knowledge 
and Behaviors. 
 
Topics in Clinical Nutrition 

Att undersöka effektiviteten av 
ett undervisningsprogram som 
var designat för att öka 
kunskapen om nutrition och 
fysisk aktivitet. 

Kvantitativ 
metod 
Enkätstudie 

130 skolbarn i 
åldrarna 9-10 
år.  
 
N=130 

Programmet ledde till signifikanta 
ändringar i kunskap gällande 
matkonsumtion, ätbeteenden och 
fysisk aktivitet. Kunskapen i 
interventionsklassrummen var 
signifikant högre än i 
kontrollklassrummen. Så också vid 
efterkontrollen fem månader senare.  

11. 
 
Gunnarsson 
Meriaux 
(2008) 

Identification and Follow-up 
of Obesity in Ten-year-old 
School Children. 
 
International Journal of 
Pediatric Obesity 

Beskriva effekten av en 
offentlig identifikation av 
fetma hos tioåriga skolbarn vid 
en rutinmässig hälsokontroll. 

Kvantitativ 
metod 

176 skolbarn 
med fetma  
 
N=176 

Vid studiens början fanns ingen 
skillnad i ålder, kön eller BMI mellan 
studiegruppen och kontrollgruppen. 
Vid uppföljning efter en till två år 
hade studiegruppen en liten men 
signifikant mer uttalad minskning i 
BMI jämfört med kontrollgruppen. 

 


