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Övervikt bland barn och tonåringar har ökat och är nu ett hälsoproblem i samhället. Den 
främsta orsaken till övervikt är en obalans mellan energiintag och energiförbrukning. För 
att goda viktresultat ska uppnås måste sjuksköterskan involvera hela familjen i 
omvårdnaden runt det överviktiga barnet eller tonåringen. Långvarigt stöd från 
sjuksköterskan är nödvändigt för att förändra familjens livsstil. Syftet med studien var att 
beskriva sjuksköterskans stöd till familjer med överviktiga barn och tonåringar utifrån 
aktuell forskning. Metoden som har använts var en litteraturöversikt baserad på 15 artiklar 
där resultatet visar att sjuksköterskan har en viktig roll i stödet till familjer med överviktiga 
barn och tonåringar. Det är viktigt att inte sjuksköterskan pekar ut det överviktiga barnet 
eller tonåringen utan involverar hela familjen eftersom det är svårt för en enskild individ 
att ändra sitt beteende på egen hand. Sjuksköterskor behöver mer utbildning och 
motivation för att kunna utveckla och förbättra stödet och omvårdnaden till hela familjen. 
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Overweight among children and adolescents have decreased and are now a health problem 
in the society. The leading cause to overweight is an unbalance between enegiintake and 
energiconsumption. The nurse must involve the whole family in the care of overweight 
child or adolescent to achieve good weight results. The long-term support from nurses is 
crucial for changing the families’ lifestyle. The aim of this study was to describe the 
nurse’s support to families with overweight children and adolescent from evidence based 
articles. The method that was used is a literature review based on 15 scientific articles and 
the result is shown that the nurse has an important role in the support of families with 
overweight children and adolescent. It is important for the nurse not to target the only 
overweight child or adolescent but to involve the whole family is of great importance since 
it is hard for one person alone to change its behavioural. Nurses need more education and 
motivation to develop and progress the support and care for the whole family. 
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INTRODUKTION 

Ämnet övervikt är aktuellt och under de senaste åren har övervikt och fetma bland vuxna 
och barn uppmärksammats i massmedia, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. 
Intresset för överviktsproblematik bland barn och tonåringar uppkom under kliniska studier 
inom primärvården. Sjuksköterskans uppgift är att försöka stödja hela familjen till en 
ändrad livsstil. 
 
Många överviktsrelaterade sjukdomar som en gång i tiden bara drabbade vuxna, ökar nu 
också hos barn. Redan 1997 fastställde Världshälsoorganisationen (WHO) att övervikt är 
ett globalt problem och en stor hälsorisk som ökar både bland vuxna och barn. Övervikt 
har tredubblats de två senaste decennierna och beräkningar visar att över hela världen finns 
minst 20 miljoner barn under fem år som är överviktiga.  Sedan 25 år tillbaka har övervikt 
och fetma ökat kraftigt och beräkningar som gjorts i Europa visar att övervikt hos barn och 
tonåringar ökar med två procent om året, på 1970-talet låg den siffran på 0,1 procent. Om 
det fortsätter i den här takten kommer ett av tio barn att vara överviktigt år 2010, det är 15 
miljoner barn (WHO, 2006ab). Undersökningar visar att 10-25 procent av alla Stockholms 
tioåringar är överviktiga och cirka två procent är feta (Handlingsprogram, 2002). En annan 
svensk studie visar att övervikt förekommer lika ofta hos både pojkar och flickor, detta är 
en av de första studierna som gjorts i den här omfattningen där längd och vikt har 
kontrollerats för att sedan räkna ut BMI-värde (Werner & Bodin, 2007). Resultat som har 
kommit fram i Sverige följer samma trend som i många andra länder bland annat 
Australien, där forskare räknat ut att 20-25 procent av alla barn lider av övervikt 
(Mamun,Lawlor, O´Callaghan, Williams & Najman, 2005). 
 
Människors livskvalitet blir sämre och kostnaderna för behandling och vård ökar genom 
komplikationer som uppkommer av övervikt (Handlingsprogram, 2002). Enligt Almgren, 
Djäken, Jönsson, Pettersson och Sandstedt (2003) och folkhälsoinstitutet (2005) är övervikt 
och fetma numera så vanligt förekommande och associerat med stora hälsoproblem att 
sjukdomen utgör ett folkhälsoproblem. Enligt WHO (2006c) kommer övervikt att bli en 
stor ekonomisk börda för många länder. Beräkningar visar att 2-8 procent av hälso- och 
sjukvårdens budget kommer att gå till överviktsrelaterade sjukdomar. Siffror från Europa 
visar att 10-13 procent av alla dödsfall som inträffar beror på övervikt.   

Orsaker till övervikt 
Det finns många orsaker till övervikt och fetma men i grund och botten är det en genetisk 
sjukdom som tillsammans med vissa faktorer i livsmiljön ökar risken för sjukdomen. 
Samhället blir mer mekaniserat och det resulterar i att inaktiviteten ökar och befolkningen 
blir mindre fysiskt aktiva än tidigare, samtidigt som födointaget inte har minskat. För vissa 
individer spelar det ingen roll hur samhället ser ut de kommer ändå att utveckla fetma. Men 
där den genetiska risken för fetma hos individer är mindre uttalad spelar faktorer i 
omgivningen större roll och det är hos denna grupp individer som den stora ökningen finns 
av barn och tonårsfetma. Ärftlighet står för 25-40 procent hos individerna och de 
resterande 60-75 procenten blir överviktiga genom slumpen och miljön. Övervikt är en 
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kronisk sjukdom som uppstår i samspelet mellan arv och miljö vilket innebär att även 
sociala och kulturella faktorer har stor betydelse (Handlingsprogram, 2002). Studier visar 
att de flesta barn är normalviktiga vid fem års ålder men när kontroller utförs vid fjortonårs 
ålder är ofta fler än hälften av barnen överviktiga. Om en eller båda föräldrarna är 
överviktiga resulterar det ofta i att deras barn och tonåringar drabbas av övervikt (Mamun 
et al. 2005). 
 
Ofta handlar det om en obalans mellan energiintag och energiförbrukning när barn blir 
överviktiga. Konsumtionen av snabbmat som innehåller mycket fett och snabba 
kolhydrater har ökat. Välfärdssamhället idag främjar inte fysisk aktivitet vilket leder till 
mer stillasittande. Barn i allmänhet ägnar mycket tid åt att sitta framför datorn och titta på 
tv istället för att utöva aktiviteter som ökar energiförbrukningen. Det är viktigt för barn att 
äta rätt och motionera men behovet av sömn ska också tillfredställas. Forskare har påvisat 
att en kort sömn ökar ämnen som stimulerar aptit och fettproduktion. Andra ämnen som 
dämpar aptiten och stimulerar energiupptaget minskar, vilket bekräftar att sömn är oerhört 
viktigt. (Harbaugh, Jordan-Welch, Bounds, Blom & Fisher, 2007). 

Risker med övervikt 
Övervikt hos barn kan leda till flera olika hälsoproblem och resulterar i sjukdomar i 
kroppens olika system. Barn och tonåringar med övervikt drabbas numera av sjukdomar 
som tidigare associerades med hög ålder. Många av de barn som lider av övervikt fortsätter 
att öka i vikt även i vuxen ålder och det kan resultera i allvarlig sjukdom och för tidig död. 
Hjärt-och kärlsjukdomar, metabola sjukdomar, sömnapné, ortopediska problem, endokrina 
sjukdomar, mag- tarm sjukdomar och psykiska problem är vanliga sjukdomar hos 
överviktiga individer (Harbaugh, et al. 2007). Övervikt och fetma står för 80 procent av 
alla typ 2 diabetiker i hela världen, runt 50 miljoner har idag diabetes i Europa och om 
trenden fortsätter kommer det att finnas 60 miljoner diabetiker år 2025 (WHO, 2006b). 

Behandling av övervikt 
Ett stort problem avseende behandlingsresultat är att viktminskningen sällan är bestående, 
syftet är att uppnå permanent viktminskning genom att hälso- och sjukvårdspersonal 
utvecklar och utvärderar långsiktliga behandlingar (Handlingsprogrammet, 2002). 
Föräldrarna måste vara delaktiga i behandlingen av sina överviktiga barn och tonåringar 
samt inse att de lider av sjukdomen övervikt. Det krävs att hela familjen går ihop och 
ändrar livsstil för det är svårt för en enskild individ att på egenhand uppnå ett bra 
viktresultat. Det är en svår uppgift för sjuksköterskan att på ett bra sätt informera familjen 
om åtgärder som krävs för att ändra livsmönstret. Stödet från sjuksköterskan till familjen är 
viktigt eftersom det är en stor omställning för familjen att ändra sina kost- och 
motionsvanor. Det har visat sig att informationen är av olika kvalitet angående 
omvårdnadsåtgärder vid övervikt. Hälso- och sjukvårdspersonal skall därför fokusera lika 
mycket på alla samhällsklasser och individer av olika etnisk bakgrund när det kommer till 
information (Harbaugh, et al. 2007). 
 
 En undersökning gjord av Yoshinaga, Sameshima, Miyata, Hashiguchi och Imamura 
(2003) visar att behandlingsprogram reducerar barn och tonåringars vikt samtidigt som 
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hälso- och sjukvårdspersonalen följer upp och involverar föräldrarna för att uppnå en 
långtidsverkande effekt.  
Föräldramedverkan har visat sig vara en positiv trend i behandlingen av barn och 
tonåringar med övervikt och resultatet visar stora skillnader angående viktresultaten 
(Regberg, Berg-Kelly och Mårild, 2007). Harbaugh, et al. (2007) menar att övervikt är ett 
ökande problem och hälso- och sjukvårdspersonalen bör få professionell utbildning 
avseende omvårdnadsåtgärder av barn och tonåringar med övervikt. För att lyckas måste 
hela samhället aktiveras i förändringsarbetet mot hälsosammare levnadsvanor och det 
betyder att den negativa utvecklingen måste stoppas. Det räcker inte med att ge behandling 
och vård till barn som redan utvecklat övervikt utan fokus måste läggas på prevention 
gällande det ökande folkhälsoproblemet (Handlingsprogrammet, 2002).  

Definitioner 
En familj är en kombination av äktenskap och blodsband. Många menar att 
familjbegreppet bara innefattar blodsband, men i många kulturer finns andra kriterier än 
genetiska band som definierar familjeförhållanden (Nationalencyklopedin, 1991). Ett barn 
är en människa och innefattar tiden mellan födelse och vuxen ålder. Barnet skiljer sig från 
den vuxna människan genom att en kontinuerlig tillväxt och utveckling sker i barnets 
kropp. Hos ett barn som är friskt och kan tillgodogöra sig näring samt lever i en normal 
psykisk miljö påverkas tillväxten av genetiska faktorer (Nationalencyklopedin, 1990). En 
tonåring (adolescent) är en person som är mellan 12-20 år gammal. Tonårsperioden är 
förknippad med humörsvängningar, mognad och en period då många bryter känslomässiga 
band med föräldrarna. Hela perioden anses vara en stressfull period i tonåringens liv. 
Många upplever det som frustrerande att bli behandlad som vuxen i vissa situationer och i 
andra lägen som ett barn (The New Encyclopaedia Britannica, 1988) 
 
Body Mass Index (BMI), betyder kroppsmasseindex och är ett mått vid bedömning av 
övervikt och fetma. BMI räknas ut genom att kroppsvikten i kg divideras med kvadraten på 
kroppslängden i meter (kg/mx2) (Lindskog, 2004). Övervikt börjar vid ett BMI på 25 och 
är ett mått som överstiger den förväntade eller den normala vikten hos människor. Personer 
med ett BMI mellan 25-29 anses vara överviktiga (Lindskog, 2004). Fetma definieras med 
ett BMI värde över 30 och beror på en obalans mellan energiintag och energiförbrukning 
men kan i vissa fall orsakas av endokrina rubbningar (Lindskog, 2004).  
 
Livsstil definieras som en identitet och kan uttrycka sig på många sätt bland annat genom 
hur någon klär sig, fritidssysselsättning, intressen eller vilken mat och dryck individen 
tycker om. Det handlar mycket om det sociala och kulturella sammanhanget. Barn som 
lider av övervikt har ofta en ohälsosam livsstil vilket leder till ohälsa (Socialstyrelsens 
folkhälsorapport, 2005). Enligt Lindskog (2004) definieras hälsa genom att kroppen och 
dess organ fungerar maximalt och att tecken på sjukdom eller avvikelser inte finns. I 
Norstedts svenska ordbok (1999) definieras hälsa som ett tillstånd av välbefinnande med 
fullvärdiga kroppsfunktioner både vid det tillfälliga och permanenta kroppstillståndet 
oavsett om det gäller en människa eller ett djur. I Bonniers synonymordbok (2004) kan 
följande uttryck för hälsa hittas som friskhet, sundhet, kroppsligt välbefinnande, styrka, 
kondition samt livskraft. Ohälsa definieras i Norstedts svenska ordbok (1999) såsom ett 
tillstånd av lättare sjukdom och försvagade kroppsfunktioner. När något är farligt eller 
skadligt för hälsan är det också ohälsosamt. Andra ord som hittas i Bonniers 
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synonymordbok (2004) för ohälsa är sjuklighet, krasslighet och sjukdom. Stöd kan vara 
emotionellt, socialt eller praktiskt. Stöd kan ges genom att lyssna och prata om exempelvis 
situationen hemma, diagnos, behandling samt svåra beslut. Hälso- och sjukvårdspersonalen 
ska visa sin närvaro både för patienten och dess närstående (Ehnfors, Ehrenber & Thorell-
Ekstrand, 2000). 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
All hälso- och sjukvårdspersonal ska värna om alla individers självbestämmande och 
integritet. I SOSFS 1993:17, socialstyrelsens allmänna råd finns riktlinjer att följa vid 
omvårdnad inom hälso- och sjukvården. De allmänna råden inkluderar all hälso- och 
sjukvårdspersonal och den verksamhet som sköts av kommuner, landsting och privata 
rådgivare. Vad som menas med omvårdnad är att förhindra ohälsa och främja hälsa samt 
utifrån vårdtagarens möjligheter bevara hälsa. Omvårdnad handlar om att hjälpa individer 
under en kortare eller längre period då de har svårt att klara av saker i sitt vardagliga liv. 
Att ge stöd till vårdtagare vid reaktioner på sin sjukdom och andra situationer är också 
omvårdnad. Att se individen i ett helhetsperspektiv och inte bara fokusera på 
sjukdomstillståndet (SOSFS 1993:17). Detta stödjer undersökningen som utfördes av 
Yoshinaga et al. (2003) som visar att uppföljning är viktigt för att uppnå ett bra 
viktresultat.  
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 är en god vård att behandla alla individer lika. 
Den vård som ges skall värna om vårdtagarens behov och trygghet i vården och vara av 
god kvalité. Behandlingar som ges skall byggas på respekt och inte kränka individens 
integritet. Vårdtagaren skall så gott det går själv få bestämma om sin egen vård i samråd 
med hälso- och sjukvårdspersonalen. Omvårdnad skall ges på lika villkor till alla 
vårdtagare utifrån var och ens behov. Det har ingen betydelse om individen är man eller 
kvinna, ung eller gammal, vilken utbildning eller ekonomisk situation vårdtagaren har. Inte 
heller har det någon betydelse vilken religion eller etnisk bakgrund individen har. Alla 
människor är unika och omvårdnaden utformas därför individuellt (Hälso- och 
sjukvårdslagen, 1982:763). Det beskrivs i artikeln av Harbaugh et al. (2007) att hälso- och 
sjukvårdspersonal måste fokusera lika mycket på alla individer oberoende samhällsklass 
och inte skilja på individer med olika kulturtillhörighet. Eriksson (1986) anser att 
yrkesverksamma sjuksköterskor och övrig hälso- och sjukvårdspersonal ska se individer ur 
ett holistiskt perspektiv, vilket innebär att en bedömning av vårdtagaren ska ske utifrån den 
aktuella vårdsituationen och den enskilda individens egenskaper.  

Omvårdnadsteoretiker 
Eriksson (1989) anser däremot att hälsa kan definieras som ett förenat tillstånd av sundhet, 
friskhet och en känsla av välbefinnande oavsett om sjukdom eller missbildning finns hos 
individen. Egenskapen sundhet är ett kännetecken på hälsotillståndet. En individ som är 
sund är psykiskt frisk och handlar på ett hälsosamt sätt. Friskhet är ytterligare en egenskap 
som kännetecknar tillståndet hälsa. Det betecknar även den fysiska hälsan om alla 
organsystem fyller sina funktioner och faller inom referensvärdena. Dessa två egenskaper 
uppfattas både av vårdgivaren och vårdtagaren, vilket innebär att de går att se från en 
objektiv synvinkel. Välbefinnande uttrycker däremot en känsla hos individen, vilket 
innebär att egenskapen speglar individens egen upplevelse av hälsotillståndet. En individs 
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välbefinnande upplevs enbart ur en subjektiv synvinkel och detta resulterar i att enbart den 
enskilda individen kan känna känslan av välbefinnande oavsett omgivningens uppfattning. 
Hälsa kan därför även uppnås vid sjukdom eller missbildning om en känsla av 
välbefinnande finns hos den enskilda individen. Hälsa är inte något som en individ har utan 
vad en individ är (Eriksson, 1989). 
 
Figur I. Erikssons (1989, sid. 46) hälsokors visar tydligt individens hälsopositioner. 
 
 

Känsla av välbefinnande 
 

                                                                       + 
 

 A. Upplevd hälsa                                              B. Verklig hälsa. 
                                                                            Känsla av välbefinnande 

 
 
 

 
Förekomst                                                                                                     Frånvaro av  
av objektiva     -  + objektiva  
dysfunktionella                                                                                             dysfunktionella 
yttringar yttringar 
 
                                                                                                                                       

 
 

 D. Verklig och upplevd  C. Upplevd ohälsa. 
 ohälsa                                                                      Känsla av illabefinnande 

 
                                                             
                                                                        - 
                                                    Känsla av illabefinnande 

 
 
 
Enligt Eriksson (1989) är förutsättningar för hälsa att individen har en tro, ett hopp och 
känner kärlek till livet. Om en tro existerar innebär det att övertygelse om en framtid finns 
och när individen inte ger upp utan har ett hopp inför framtiden finns en stark framtidstro. 
Kärlek är en förutsättning för att en individ ska kunna ha en tro och ett hopp.  
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Problemformulering 
Sjuksköterskans roll i mötet med familjer där överviktiga barn och tonåringar lever kan 
vara komplicerat. Det kan vara känsligt att ta upp överviktsproblematiken om föräldrarna 
är omedvetna om den. I många fall lider även föräldrarna av övervikt och det kan resultera 
i att de känner sig kränkta. Det är viktigt att bejaka att rollen som sjuksköterska inte är att 
förändra utan att vägleda och stödja individer. Därför har en litteraturöversikt gjorts i 
avseende att ta reda på vilka möjligheter en sjuksköterska har i att stödja och motivera 
familjen till barn och tonåringar som lider av övervikt. 

SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans stöd till familjer med överviktiga barn och tonåringar 
utifrån aktuell forskning. 

METOD 

Metoden som valts är en litteraturöversikt för att kunna beskriva, förstå och tolka 
problemområdet. Det gjordes genom att läsa och granska aktuell befintlig litteratur inom 
ämnet. Sammanlagt har 15 artiklar används i litteraturöversiktens resultat (se bilaga I). De 
empiriskt vetenskapliga artiklar som valdes ut har grundats på både kvalitativa och 
kvantitativa studier.  
Polit och Becks (2004) riktlinjer för en litteraturöversikt har tillämpats och dessa är: 

  Identifiera sökord och begrepp. 
  Identifiera potentiella artiklar genom elektronisk eller manuell sökning. 
  Hitta relevanta artiklar. 
  Granska artiklar för att se om de är relevanta, främst använda primär källor. 
  Läsa igenom artiklar som valts och granska dem kritiskt. Sammanfatta artiklarna 

och hitta nya artiklar i deras referenser. 
  Arrangera artiklarna i en tabell. 
  Sammanställa och analysera materialet. 
  Formulera ett resultat. 

Sökväg och sökord 
Studien har baserats på aktuell forskning genom empiriskt evidensbaserade artiklar. Endast 
primära källor har används och med detta menar Polit och Beck (2004) att materialet är 
skrivet av forskarna själva, vilket innebär att det är en förstahandskälla.  Sökning av 
artiklar har skett på biblioteket vid högskolan i Skövde och på Biomedicinska biblioteket 
vid Göteborgs universitet, sammanlagt hittades 15 artiklar. För att få fram relevanta artiklar 
gjordes en sökning först i Cinahl eftersom Polit och Beck (2004) menar att det är den 
främsta av databaser gällande omvårdnadsforskning. Databasen Medline/Pubmed användes 
som ett komplement till Cinahl. Efter övervägande valdes sökorden nurse*, child*, family 
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och obesity*/overweight* i olika kombinationer för att de motsvarade det syftet. Genom 
denna sökväg hittades sex användbara artiklar genom att läsa abstract. 
 
 
Tabell I. Resultat av sökordskombinationer i olika databaser. 
 
Sökord Databas Antal träffar Relevanta 

artiklar 
Obes*children Cinahl ebsco 105 2 
Obesity and child and nurse Medline/Pubmed 95 1 
Children* and obesity and family and 
nurse* 

Cinahl ebsco 4 1 

Child* and obes* and nurse* Cinahl ebsco 23 1 
Obesity* and child* and nurse* Cinahl ebsco 21 1 
 
Artikelmaterialet begränsades genom att använda nedanstående inklusionskriterier och 
exklusionskriterier. 

Inklusionskriterier 

  Artiklarna skulle vara Peer reviewed. 
  Artiklarna skulle vara publicerade efter år 2000. 
  Att artiklarna gick att få tag på i full text via databasen. 
  Artiklarna skulle handla om barn och tonåringar under 18 år. 
  Att artiklarna handlade om övervikt och fetma. 
  Artiklarna skulle handla om sjuksköterskan. 

 Exklusionskriterier 

  Artiklar som handlade om barn under ett år. 
  Artiklar som handlade om vuxna. 

 
Efter att ha gått igenom de sex artiklarnas referenser som hittades i ovanstående databaser 
valdes ytterligare tre stycken artiklar ut. Nio artiklar hade nu hittats. Gamla uppsatser 
letades upp som handlade om ämnet övervikt hos barn på Göteborgs universitet vid 
Biomedicinska biblioteket. Flera uppsatser om överviktiga barn valdes ut och två stycken 
hade användbara referenser. Den ena uppsatsen skrevs på Högskolan i Kristianstad (2007), 
den andra kom ifrån Högskolan i Halmstad (2006). Sökvägen resulterade i tre artiklar, 
vilket medförde ett sammanlagt antal av tolv artiklar. Gamla uppsatser har även hittats vid 
Högskolan i Skövde, genom deras referenser hittades de sista tre artiklarna. Sammanlagt 
resulterade sökningen i 15 artiklar som motsvarade syftet. 

Genomläsning av artiklar 
Genomläsning av artiklarna har gjorts mycket noggrant. Under tiden artiklarna granskats 
har anteckningar skrivits till hjälp för artikelanalys och indelning av olika kategorier. Alla 
artiklar som hittades var på engelska och studierna är gjorda i flera olika länder. Artiklarna 
har översatts från engelska till svenska för att sen sammanfattas. Granskning av artiklarna 
har skett utifrån Fribergs (2007) förslag på frågor vid kvalitativa och kvantitativa studier. 
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Dessa har varit till hjälp för att bland annat se om ett problem är tydligt formulerat och om 
syftet stämmer överens med resultatet. Fribergs (2007) frågor har även varit till hjälp vid 
beskrivning av metoden och om det stämmer med de teoretiska utgångspunkterna eller om 
det förs några etiska resonemang. 

Artikelanalys 
För att på ett bra sätt sammanfatta informationen i litteraturöversiktens resultat eftersöktes 
gemensamma kategorier i de 15 artiklarna. Utifrån den här genomgången hittades tre 
huvudkategorier med sex underkategorier som bildade olika rubriker i resultatet. Genom 
att stryka under viktig information i olika färgkombinationer indelat efter kategorierna 
kunde data lättare sammanställas genom att skriva sammanfattningar av det understrukna 
materialet. Det här gjordes enskilt för att sedan tillsammans jämföra sammanställd data och 
på detta sätt undvika att viktig information förbisågs i analysen. Efter diskussion av 
kategoriernas innehåll skrevs det slutliga resultatet ner i litteraturöversikten. Under hela 
analysprocessen har Fribergs (2007) tankesätt använts om att från en helhet ta ut delar som 
senare i processen tillsammans skapar en ny helhet.    

Etiska aspekter 
Forskaren ska vara kompetent inom det aktuella området och kunskapen ska vara 
vetenskapligt förankrad. Det är mycket viktigt att forskaren och dess forskningsresultat går 
att lita på och att fusk och ohederlighet förhindras. Med detta menas förvrängning, 
fabricering, plagiering och stöld av data. I riktlinjer för etisk värdering av medicinsk 
humanforskning finns de grundläggande etiska principerna som gäller alla relationer 
mellan individer är respekt för individer, godhetsprincipen, principen att inte skada samt 
rättviseprincipen. Ovanstående riktlinjer har följts i litteraturöversikten genom att noggrant 
översätta engelsk text till svenska för att inte förvränga ursprungstexten. Vid granskningen 
har det framkommit att samtliga artiklar som använts i resultatet är godkända av etiska råd 
i respektive land (Medicinska forskningsrådet, 2000). 

RESULTAT 

Tabell II. Genom artikelanalys har tre huvudkategorier med underkategorier framkommit.  
 
Huvudkategorier Underkategorier 
Stöd till sjuksköterskan - Stöd vid bedömning av övervikt 

- Kunskap som stöd till sjuksköterskan
Familjens behov av stöd - Stödjande utbildning 

- Föräldraansvar 
- Stöd som fokuseras till barn och 

tonåringar 
- Föräldrars uppfattning om övervikts 

problematik 
Att skapa en stödjande vårdrelation   
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Tabell III. Visar vilka huvudkategorier och underkategorier vi funnit och i vilka artiklar de förekom samt 
hur många gånger kategorierna förekom i de olika vetenskapliga artiklarna.  
 
Artikel 
nummer 

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

Stöd till 
Sjuksköterskan

 X X X    X X       5 

Stöd vid 
bedömning av 
övervikt 

        X   X    2 

Kunskap som 
stöd till 
sjuksköterskan 

X   X  X  X X       5 

Familjens 
behov av stöd 

    X  X  X X X     5 

Stödjande 
utbildning 

    X     X X     3 

Föräldraansvar X     X X    X X X X  7 
Stöd fokuserat 
till barn och 
tonåringar 

     X X   X X   X X 6 

Föräldrars 
uppfattning om 
övervikts 
problematik 

 X X         X    3 

Att skapa en 
stödjande 
vårdrelation 

X  X        X  X X X 7 

Stöd till sjuksköterskan 
För att sjuksköterskor skall kunna ge sitt stöd till familjer är det viktigt att hon/han känner 
ett stöd från kollegor inom hälso- och sjukvården. För att kunna ge ett bra stöd behöver 
sjuksköterskan tid att planera olika omvårdnadsåtgärder i behandlingen av barn och 
tonåringar med överviktsproblematik. Eftersom många sjuksköterskor känner att det finns 
brister i kunskapen om barn och tonåringars övervikt är utbildning inom området viktig, 
men de vill även att tydliga riktlinjer arbetas fram för hur bedömning av övervikt skall gå 
tillväga. 
 
Sjuksköterskor har många tankar när det gäller omvårdnadsarbetet kring barn och 
tonåringar med övervikt. Positiva saker som främjar omvårdnaden kring det överviktiga 
barnet och tonåringen är till exempel samarbete med kollegor från andra yrkeskategorier 
som till exempel dietister, läkare och psykologer. Sjuksköterskorna behöver gott om tid för 
att kunna planera sina omvårdnadsåtgärder för överviktiga barn och tonåringar så att 
familjen får ett förtroendeingivande intryck vid konsultationen. Sjuksköterskans negativa 
tankegångar kring saker som inte främjar omvårdnad runt ett överviktigt barn är att många 
upplever tidsbrist för planering och ser konsultation som ett stort hinder. Tidsbristen leder 
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till att många sjuksköterskor undviker att behandla barn och tonåringar som inte har klara 
medicinska problem eller lider av en specifik sjukdom. Barn och tonåringar med 
överviktstproblematik är mer mottagliga för omvårdnadsåtgärder än vad vuxna är och har 
bättre förutsättningar för att ändra sin livsstil. Sjuksköterskorna känner att de inte har 
tillräcklig kunskap inom ämnet nutrition. Reflektioner och tankar finns också över hur 
negativa attityder gentemot övervikt hanteras och hur motivationen att arbeta med 
överviktiga barn kan förbättras. Faktorer som underlättar för sjuksköterskan att starta upp 
behandling av övervikt är utbildning, en fungerande arbetssituation, ett strukturerat 
program för beteende, guidning och handledning. Sjuksköterskor bör även få information 
om hur de kan söka kunskap med hjälp av Internet och tidskrifter (Fisher, Fraser och 
Alexander, 2006; Jonides, Buschbacher & Barlow, 2002; Larsen, Mandleco, Williams & 
Tiedeman, 2006; Melin, Karlström, Berglund, Zamfir och Rössner, 2005; Story et al. 
2002). 
 

Stöd vid bedömning av övervikt 
Sjuksköterskor använder sig av riktlinjer vid bedömning av övervikt till exempel BMI som 
tydligt visar om barnet eller tonåringen lider av övervikt. I vissa fall har det visat sig att en 
del sjuksköterskor gör en bedömning enbart grundat på observation av det påklädda barnet. 
En felbedömning sker ofta på detta sätt. Sjusköterskans erfarenheter i sitt yrkesverksamma 
liv angående övervikt och viktnedgång har betydelse när det kommer till omvårdnad av 
barn och tonåringar. En erfaren sjuksköterska tar oftare initiativ till omvårdnadsåtgärder än 
vad en oerfaren sjuksköterska gör (Jonides, Buschbacher & Barlow, 2002; Myers & 
Vargas, 2000). 
 

Kunskap som stöd till sjuksköterskan 
Många sjuksköterskor känner att det finns klara brister i kunskapen om barn och 
tonåringars övervikt, de anser sig inte ha tillräckligt med kunskap för att lösa vårdtagarens 
problem. Därför tycker yrkesverksamma sjuksköterskor att ämnet är svårt att ta upp med 
familjen. Mer utbildning krävs för att sjuksköterskor ska känna sig trygga i att ta upp 
känsliga ämnen och med den här kunskapen kunna hjälpa barn och tonåringar samt deras 
föräldrar.  Sjuksköterskor har kunskap om kosthållning och aktivitet men saknar kunskap 
om vägledning avseende beteendeförändrig, vilket har lika stor betydelse när det gäller 
viktminskning. Men det finns ett intresse hos sjuksköterskan att söka ytterligare kunskap 
inom ämnet. De vill i första hand kunna stödja sig på professionellt utformade riktlinjer att 
arbeta utifrån och kompetenshöjande kurser och konferenser per telefon är andra tänkbara 
alternativ. Oro väcks dock hos sjuksköterskor angående barn och tonåringar som drabbats 
av övervikt för de tycker att kunskapen inom sjukvården bör förbättras markant inom 
området. Direktiv och prioriteringar för träning och utbildning måste utvecklas för att 
underlätta arbetet. Strategier för att kunna hantera vårdtagarens beteende måste användas i 
större utsträckning liksom guidning i hur sjuksköterskan kan bemöta olika familjer.  Det är 
viktigt att fokus läggs på utökning av kunskap om konflikthantering för att uppmärksamma 
eventuella problem som kan uppkomma i familjen under vårdtiden. Det finns en negativ 
attityd gentemot överviktiga vårdtagare vilket leder till att sjuksköterskor har en bristande 
motivation att arbeta med patientgruppen. Det finns ett stort behov av att fler 
sjuksköterskor utbildar sig för att få större kunskap om ett bra bemötande av hela familjen 
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(Ackard & Neumark-Stzainer, 2001; Jonides et al. 2002; Melin et al. 2005; Story et al. 
2002; Walker, Strong  Atchinson, Saundetrs & Abbott, 2007).  

Familjens behov av stöd 
För att barn och tonåringar skall kunna gå ner i vikt bör sjuksköterskan involvera hela 
familjen i livsstils förändringen. Sjuksköterskor anser att det är deras ansvar att 
uppmärksamma barn och tonåringars övervikt men att det största ansvaret ligger hos 
föräldrarna. Sjuksköterskan ansvarar för att utbilda familjen om ändrade matvanor, ökad 
aktivitet samt hur man på bästa sätt förändrar ett beteende. 
 
Ofta skapar överviktsproblematik konflikter i familjen mellan barnet och föräldrarna. 
Konflikter skapas också mellan föräldrar som har separerat när de vill angripa problemet 
på olika sätt och inte tillsammans är konsekventa i sitt handlande. Mammor upplever ofta 
att papporna gav barnen för mycket sötsaker utan att tänka på konsekvenserna. Mammorna 
upplevde att allt ansvar låg hos dem, därför bör hela familjen involveras i problematiken 
för att få en rutin i vardagen. Sjuksköterskan ska tänka på att engagera alla 
familjemedlemmar för att bygga upp en hälsosam miljö i hemmet som främjar 
viktnedgång. Sjuksköterskor ska även informera familjen om vikten av att utöva aktiviteter 
tillsammans som en familj för att nå ett positivt resultat. Genom att möta hela familjen får 
sjuksköterskan en förståelse av den komplexa situationen i hemmet (Dreimane, Stafani, 
MacKenzie, Halvorson, Braun, Conrad & Kaufman, 2007; Fallon et al. 2005; Garmy & 
Sivberg, 2007; Jackson, Mannix, Faga & McDonald, 2005; Jonides et al. 2002). 

Stödjande utbildning  
För att lyckas hjälpa barn och tonåringar med överviktsproblematik måste sjuksköterskor 
informera om att viktminskningen skall ske under lång tid om reduceringen av vikt skall 
bestå. Övervikt är inte ett kortsiktigt problem utan ett långsiktigt problem därför bör 
sjuksköterskan tänka på att stödja barnet och tonåringen för att underhålla 
beteendeförändringarna. En positiv tankegång hos föräldrar, barn och tonåringar är något 
som sjuksköterskan ska lägga vikt på vid konsultationen. De föräldrar som förstod att deras 
barn inte mådde bra var mer motiverade och ville gärna ha hjälp med information och 
strategier som kunde hjälpa dem att nå goda resultat tillsammans med barnet. Inom 
sjuksköterskans ansvarsområde ligger också utbildning av familjen avseende förändring av 
matvanor, ökad aktivitet och deras beteende. Sjuksköterskan bör delge både familj och 
personal som arbetar inom barnomsorgen om hur viktigt det är att äta lunch på dagis. Att 
nå ut till barnen efter att de börjat skolan har stor betydelse för att förebygga övervikt, 
därför bör preventionsprogram utarbetas även i skolmiljön. (Dreimane et al 2007; Garmy 
& Sivberg, 2007; Jackson et al. 2005). 

Föräldraansvar 
Sjuksköterskor tycker att det ligger på deras ansvar att introducera problemet om barnets 
övervikt till föräldrarna. Sedan ligger det huvudsakliga ansvaret på föräldrarna avseende 
barnets viktnedgång för det är föräldrarna som har kontrollen över vad deras barn äter. 
Innan föräldrarna har sökt hjälp för överviktsproblematiken har många försökt hjälpa sina 
barn på egen hand. Det har de gjort genom att motionera mera, förbereda mat, planera 
måltider och reducera andelen skräpmat. I vissa fall har föräldrar försökt ändra livsstil för 
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att bli bra förebilder för sina barn men ofta användes mat som belöning om barnen varit 
duktiga och då var alla ansträngningar för beteendeförändring meningslösa. Föräldrarna 
var de som skulle hjälpa barnen men det fick inte bli genom regler och restriktioner, risken 
fanns då att konflikter mellan föräldrar och barn uppkom. Detta kunde resultera i att barnen 
gömde mat och åt extra mycket under skoltid. Sjuksköterskan ska stödja föräldrarna till att 
förstå att de ansvarar för servering av en varierad hälsosam kost, planering av antal 
måltider och att göra ett schema över vilken mat som serveras. Sjuksköterskan anser att 
hälsosamma ritualer runt måltider måste skapas genom att äta runt middagsbordet och inte 
inta måltiden framför tv: n. Vanor att lägga fokus på är kontinuerliga familjemåltider och 
äta långsamt för att lära sig känna en mättnadskänsla. Föräldrarna behöver få stöd och 
förslag från sjuksköterskan på hur den fysiska aktiviteten kan ökas hos det överviktiga 
barnet och tonåringen. Många föräldrar tänker inte på att fysisk aktivitet är en stor hjälp vid 
viktminskning Yngre barn har lättare att influeras av sina föräldrar när det handlar om mat 
och aktivitet än vad tonåringar har när föräldrar känner att de har mindre inflytande på 
barnen upplevs det som ett hinder i vårdprocessen. Detta beror på att tonåringar har större 
möjligheter att påverka och välja på vilket sätt problemet ska angripas. Omvårdnaden kring 
överviktiga barn och tonåringar bör vara familjebaserad och sjuksköterskan ska stödja hela 
familjen i att ändra livsstil. Det blir ett bättre långsiktigt resultat avseende viktnedgång om 
fokus läggs på barnets föräldrar, på lång sikt har det visat sig att ätstörningar kan 
förekomma hos barn och tonåringar när stödet inte är riktat på föräldrarna. Övervikt hos 
barn och tonåringar är inte en individuell utmaning utan en utmaning för hela familjen så 
att det fokuserade barnet inte pekas ut (Dreimane et al. 2007; Fallon et al. 2005; Golan & 
Crow, 2004; Golan, Fainaru & Weizman, 1998; Jackson et al. 2005; Myers & Vargas, 
2000; Walker et al. 2007). 

Stöd som fokuseras till barn och tonåringar 
Sjuksköterskan måste i sitt stöd till barn och tonåringar tala om att det tar tid innan de går 
ner i vikt. Successivt måste hälsosammare matvanor och mindre portioner införas som ett 
led i beteendeförändringen. En medvetenhet hos sjuksköterskan måste finnas angående att 
ett försämrat självförtroende hos barn och tonåringar som kan uppkomma vid konsultation 
om inte positiva viktresultat uppnås. När sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete ska stödja 
tonåringar bör det tänkas på att inte prata om tonåringens viktproblem bland andra 
människor, samtalen ska ske i enskilda rum. Sjuksköterskan ska känna empati och inte 
döma eller vara otrevlig mot tonåringen då de är i en känslig ålder och det är viktigt för 
sjuksköterskan att tänka på hur hon/han bemöter dem. För tonåringar är det viktigt att 
träffa samma sjuksköterska vid olika vårdtillfällen för att kunna skapa en förtroendefull 
vårdrelation. Enligt tonåringarna har sjuksköterskor stor kunskap inom ämnet övervikt men 
de anser att sjuksköterskor bör ta upp diskussionen runt viktproblematiken oftare. Det är 
viktigt att sjuksköterskan känner till att tonåringar har olika uppfattningar om sin vikt 
beroende på kulturtillhörighet. För att i en del kulturer uppfattas övervikt som ett 
sundhetstecken vilket leder till att dessa tonåringar mår psykiskt bättre (Ackard & 
Neumark-Sztainer, 2001; Cohen, Tanofsky-Kraff, Young-Hyman & Yanovski, 2005; 
Fallon et al. 2005; Garmy & Sivberg, 2007; Golan & Crow, 2004; Jackson et al. 2005).  

Föräldrars uppfattning av överviktsproblematik 

Det är vanligt att föräldrar inte ser sitt barns viktproblem och många tycker att deras barn 
är normalviktiga trots ett högt BMI-mått. Det är vanligare att föräldrar till överviktiga 
pojkar inte ser problemet utan det uppmärksammas oftare hos överviktiga flickor. Om 
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föräldrarna inte uppfattar sitt barn som överviktigt ses inte heller deras vikt som en 
hälsorisk på kort och lång sikt. Föräldrar är medvetna om vilka risker som medföljer med 
övervikt men anser inte att deras egna barn tillhör den kategorin och de vill inte inse att 
deras barn är överviktiga. Familjer influeras av kulturen de tillhör vilket leder till ett 
varierande sätt att se på övervikt, detta betyder att ett överviktigt barn anses som friskt 
inom vissa kulturer (Fisher et al. 2006; Larsen et al. 2006; Myers & Vargas, 2000). 

Att skapa en stödjande vårdrelation 
En bra stödjande relation mellan sjuksköterskan och familjen måste skapas för att bygga 
upp ett förtroende för att undvika eventuella hinder som kan uppkomma under vårdtiden. 
Information som sjuksköterskan delger skall vara individuellt anpassad och hon/han skall 
visa empati inför familjen. 
 
Det är viktigt att skapa en bra relation mellan sjuksköterskan och familjen när det handlar 
om nutrition och viktrelaterade företeelser. Överviktsproblematik hos barn och tonåringar 
är ofta ett svårt och känsligt problem för sjuksköterskan att arbeta med. Sjuksköterskan 
upplever att det ligger på deras ansvar att ta upp problemet med familjen och att vara ett 
stöd i vårdprocessen. Men det är sedan föräldrarna som bär ansvar att hjälpa sina barn att 
nå målet angående viktnedgång. Eftersom sjuksköterskan tycker området är svårt att 
hantera tas inte problemet upp med föräldrar lika ofta som det borde. Svårigheten i att 
stödja och hjälpa beror på bristande kunskap och rädsla för att göra barn och föräldrar 
upprörda. Sjuksköterskor vill inte tappa barn och föräldrar förtroende genom att ta upp 
barnets överviktsproblematik men föräldrarna har det huvudsakliga ansvaret för sina barn 
och att de får den vård som de behöver. När en stödjande och förtroendeingivande 
vårdrelation ska skapas mellan sjuksköterskan och familjen finns det många hinder som 
kan uppkomma. Dessa grundar sig ofta i attityder hos föräldrarna, brist på resurser för 
sjuksköterskan och hos familjen. Genom att visa empatisk förmåga vid konsultation med 
familjen stärker sjuksköterskan den stödjande vårdrelationen. Information som ges till 
familjen ska vara individuellt och kulturellt anpassad. Det är av största vikt att 
sjuksköterskan tar reda på föräldrarnas basala tankar om nutrition och kroppsstorlek innan 
ett realistiskt behandlingsprogram introduceras. Utan ett individualiserat bemötande som 
uppmuntrar föräldrar till att öppet beskriva sina tankar är ett behandlingsprogram dömt att 
misslyckas. Sjuksköterskan ska visa empati när det gäller den press som föräldrar till 
överviktiga barn ställs inför och det är viktigt att hon/han är medveten om vilka effekter 
det kan få för familjen. Kontinuitet är bra i omvårdnaden kring barn och ungdomar med 
övervikt och genom konsultation under en längre period förbättras viktresultat och BMI 
måttet avsevärt. Om en sjuksköterska har lång erfarenhet av att arbeta med överviktiga 
barn och tonåringar får familjen mer stöd än vad de skulle få av en sjuksköterska med 
kortare erfarenhet. Sjuksköterskans syn på övervikt är speglat av den egna kulturen samt 
dess sociala normer och därför blir inte alltid övervikt uppmärksammat som en fara för 
barnets hälsa eftersom det finns olika kulturella synvinklar (Cohen et al. 2005; Golan & 
Crow, 2004; Myers & Vargas, 2000; Jackson, Mannix, Faga & McDonald, 2005; Larsen et 
al. 2006; Walker et al. 2007).   
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Sammanfattning 
Vad som kommit fram genom resultatet i litteraturöversikten är behovet av stöd. 
Sjuksköterskan behöver stöd från kollegor och litteratur för att kunna ge familjen det stöd 
som de behöver. Utan stöd från sjuksköterskan blir det svårt för familjen och barnet att ta 
tag i problemet och fullfölja en behandling avseende viktnedgång och beteendeförändring. 
Flera sjuksköterskor upplevde det som ett problem att ta upp ämnet och valde i många fall 
att inte ta upp det alls med föräldrarna. Stödet som ges ser olika ut för barn, tonåringar och 
föräldrar. För barnet är föräldrarna oftast förebilder och barnet byter lättare livsstil om hela 
familjen ändrar beteende. För tonåringen kan det bli en större utmaning då prägling redan 
skett till en viss livsstil. Det har visat sig att tonåringar är mer känsliga än barn för 
bemötande vid vårdkontakt och det är något som sjuksköterskan skall tänka på. 
Föräldrarna som insåg att deras barn led av övervikt var motiverade, krävde mer kunskap 
och information. Ett empatiskt bemötande från sjuksköterskan är en viktig faktor för att 
bygga upp en stödjande vårdrelation med tillit och engagemang. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans stöd till familjer med överviktiga barn 
och tonåringar utifrån aktuell forskning. Metoden som valdes var en litteraturöversikt. 
Enligt Polit och Beck (2004) skall en sammanställning göras av redan existerande kunskap 
inom området, där jämförelser av befintlig litteratur redovisas på ett objektivt sätt. Både 
kvalitativa och kvantitativa studier har studerats för att få en vid bredd på materialet. 
Sökning har utförts på biblioteket vid högskolan i Skövde och på biomedicinska biblioteket 
i Göteborg. Databasen Cinahl användes i första hand därför att Polit och Beck (2004) anser 
att denna databas är den främsta gällande omvårdnadsforskning och som ett komplement 
användes även databasen Medline/Pubmed. Skillnader märktes tydligt mellan de två 
biblioteken när det kom till antalet artiklar som hittades. Fastän identiska 
sökordskombinationer användes i samma databaser hittades fler artiklar på biomedicinska 
biblioteket vid Göteborgs universitet. Efter att ha tillfrågat bibliotekarierna vid de båda 
biblioteken framkom ingen förklaring på hur sökresultaten blev olika. Slutsatsen har 
dragits att det måste ha blivit något fel i sökorden som skrivits in. Vid artikelsökning i 
tidskriftsdatabaser på biblioteket i Skövde hittades ofta artiklar som endast kunde beställas 
och köpas. På biblioteket i Göteborg uppkom inte detta problem, alla artiklar som hittades 
fanns i pdf-format och var därför direkt tillgängliga för användning.  
 
För att begränsa det empiriska evidensbaserade materialet har inklusionskriterier 
respektive exklusionskriterier använts. En inklusionskriterie innefattade att artiklarna 
skulle finnas i databasen i fulltextformat. Detta valdes för att tidsbrist var en överhängande 
faktor. Inklusionskriterierna innefattar att artiklar skulle vara publicerade efter år 2000. I 
litteraturöversiktens resultat har dock en artikel från 1998 använts. Den har använts på 
grund av att en annan artikel från 2004 baserade på den tidigare studien. Båda artiklarna 
var användbara i litteraturöversikten därför att de ansetts vara relevanta för resultatet. I vår 
artikelsökning gjordes ytterligare begränsningar av materialet genom att enbart använda 
artiklar som handlade om övervikt, fetma, barn, tonåring och sjuksköterskan. Vi har genom 
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artikelsökningen hittat en del forskning om övervikt, barn och sjuksköterskan men det var 
svårt att hitta artiklar som motsvarade syftet. I sökningen kunde inte heller alla sökord 
skrivas in samtidigt, för få artiklar hittades på detta sätt. Sökorden användes istället i olika 
kombinationer för att hitta ett större antal artiklar. I exklusionskriterierna valdes artiklar 
bort som inte handlade om barn under ett år då det är svårt att mäta BMI på spädbarn. En 
artikel valdes ändå in på grund av att den handlade om sjuksköterskans möjligheter till 
utbildning om övervikt. För att få olika perspektiv på litteraturöversikten har vi försökt 
spegla olika synvinklar både från sjuksköterskan och från familjen. 
 
En styrka avseende artikelsökningen var dess spridda ursprung från olika länder. Det gav 
ytterligare en bredd i litteraturöversiktens resultat. Alla evidensbaserade artiklar som 
hittades är skrivna på engelska och för att minska risken för feltolkningar har artiklarna läst 
igenom individuellt och vid ett flertal tillfällen. En noggrann diskussion runt artiklarna har 
genomförts och jämförelser av tolkningar har gjorts som styrker tillförlitligheten av 
resultatet. I litteraturöversikten har enbart primära källor använts och tillvägagångssättet är 
utförligt beskrivet i metodavsnittet, vilket ytterligare stärker trovärdigheten.   
 
Metodvalet som använts är relevant för litteraturöversikten med tanke på att en studie 
avseende överviktsproblematik av barn och ungdomar skulle belysas. Men om studiens 
undersökningsområde enbart skulle ha begränsats till Sverige vore metodvalet ett annat. En 
intervjustudie hade varit intressant att göra på grund av en brist gällande svenska studier 
om sjuksköterskans stöd till familjer där överviktiga barn och tonåringar lever. 

Resultatdiskussion 
Tidigare forskning visar att övervikt är en genetisk sjukdom och i kombination med olika 
faktorer i miljön ökar risken för att drabbas av överviktsrelaterade sjukdomar. En obalans 
mellan energiintag och energiförbrukning spelar in när barn och tonåringar blir 
överviktiga. Samhället idag främjar inte till fysisk aktivitet vilket gör att barn och 
tonåringar blir mer och mer stillasittande (Handlingsprogram, 2002). Övervikt är ett 
ökande problem och det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal får möjlighet till 
utbildning för att kunna hjälpa barn och tonåringar som lider av övervikt. Resultatet i 
litteraturöversikten visar att sjuksköterskor känner en brist i kunskapen inom ämnet 
nutrition och kunskapsbristen leder till att sjuksköterskan tycker att 
överviktsproblematiken inte går att lösa och att ämnet därför är svårt att ta upp med 
familjen (Ackard & Neumark-Stainer, 2001; Harbaugh et al. 2007; Melin et al. 2005; 
Walker et al. 2007). För att sjuksköterskan skall känna en trygghet i yrkesrollen avseende 
omvårdnad krävs mer utbildning som höjer kompetensen inom området övervikt bland 
barn och tonåringar.  
 
Resultatet visar även att det finns ett intresse hos sjuksköterskor att lära sig mer inom 
ämnet övervikt. Sjuksköterskorna vill arbeta utifrån professionella riktlinjer och tycker att 
det måste skapas direktiv med prioritering för träning och utbildning (Story et al. 2002). Ett 
hinder när det gäller att utbilda hälso- och sjukvårdspersonal är att det inte finns 
kompetenta lärare inom områden som handlar om överviktiga barn och tonåringar. Det 
finns även få centra för träning med bra material att tillämpa och de finansiella resurserna 
är få inom ämnesområdet. Området som innefattar övervikt har länge bortprioriterats inom 
vården och andra ämnesområden som till exempel diabetes, rökning och alkohol har 
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istället fått större möjligheter att utvecklas (Melin et al. 2005). Litteraturöversiktens 
resultat tyder på att behovet av fler kompetenta lärare som kan undervisa sjuksköterskor är 
stort och att ekonomiska resurser bör läggas inom området övervikt för att en utveckling 
inom omvårdnaden runt överviktiga barn och tonåringar ska kunna ske. 
 
Tidigare forskning poängterar att hela familjen måste integreras i behandlingen av det 
överviktiga barnet och tonåringen där ett stort ansvar bärs av föräldrarna. Det är viktigt att 
föräldrarna förstår innebörden av överviktsproblematiken. För sjuksköterskan kan det vara 
en svår uppgift att informera familjen för att motivera och stödja till en förändrad livsstil. 
Men det är en stor omställning för en familj att ändra beteendevanor som leder till en 
ändrad livsstil och därför är behovet stort att få stöd från sjuksköterskan.  
Litteraturöversiktens resultat visar att det viktigt med information till familjen och att den 
är individuellt och kulturellt anpassad. Föräldrarnas basala tankar om nutrition och 
kroppsstorlek spelar roll när sjuksköterskan ska introducera ett realistiskt 
behandlingsprogram. Om inte ett individualiserat bemötande finns där föräldrar 
uppmuntras att öppet beskriva sina tankar kommer programmets resultat att misslyckas 
(Harbaugh et al. 2007; Myers och Vargas, 2000). 
 
Resultatet visar också vikten av ett empatiskt tänkande hos sjuksköterskan avseende den 
press som föräldrar till överviktiga barn och tonåringar ställs inför men även hur effekten 
på familjen blir. Involvering av familjen i behandlingen av barn och tonåringar som lider 
av övervikt är viktigt att tänka på för sjuksköterskan. Det gäller att engagera alla 
familjemedlemmar för att åstadkomma en hälsosam miljö i hemmet som underlättar 
viktnedgång (Fallon et al. 2005; Jackson et al. 2005; Jonides et al. 2002). Vikten av en 
individualiserad omvårdnad avseende överviktiga barn och tonåringar och deras familjer 
visas tydligt i den här litteraturöversikten. Genom att se familjen ur ett holistiskt perspektiv 
uppnås bättre omvårdnadsresultat.  
 
Ett mål avseende sjukvården är att den ska bedrivas på lika villkor för hela befolkningen 
och att vårdtagarens behov av trygghet i vården ska tillgodoses. Ett empatiskt tankesätt om 
alla människors lika värde ska tillämpas genom att bedriva en individuellt anpassad 
omvårdnad (Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763). Detta mål i Hälso- och sjukvårdslagen 
visar ytterligare att litteraturöversiktens resultat om att en individanpassad vård måste 
bedrivas avseende överviktiga barn och tonåringar med familjer är viktigt. 
 
Tidigare forskning menar att utveckling av långsiktliga behandlingar för att uppnå ett 
bestående viktresultat är viktigt (Handlingsprogrammet, 2002). Litteraturöversiktens 
resultat befäster att sjuksköterskan behöver nå fram med information till barn och 
tonåringar om att viktminskningen skall ske under en lång tid om viktresultatet skall bli 
permanent. Övervikt är inte ett kortsiktligt problem utan ett långsiktligt därför är det viktigt 
att sjuksköterskan stödjer barnet för att underhålla hälsoförändringarna. Yrkeserfarenhet 
angående överviktsproblematik bland barn och tonåringar hos sjuksköterskan har betydelse 
för omvårdnaden. Om mycket erfarenhet finns hos sjuksköterskan inom området tas 
problemet upp oftare än om erfarenhet saknas (Jackson et al. 2005; Larsen et al. 2006).  
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Resultatet i litteraturöversikten visar också att det är viktigt att en bra och stödjande 
relation bildas mellan sjuksköterskan och familjen. En förtroende ingivande relation bildas 
på bästa sätt genom att sjuksköterskan visar empatisk förmåga vid konsultation (Cohen et 
al. 2005). Genom litteraturöversiktens resultat framkommer det att sjuksköterskans stöd är 
en förutsättning för att skapa en trygg vårdrelation. Enligt Eriksson (1989) är individens 
hopp det som ger riktning åt hälsan. Därför är det väsentligt att sjuksköterskan inte tar bort 
familjens hopp till ett förbättrat levnadsmönster. Hoppet hålls kvar hos familjen om 
sjuksköterskan bemöter dem på ett positivt sätt och klargör att det är bra att tänka i en 
positiv riktning under omvårdnadsbehandlingen om goda resultat ska uppnås.   
 

Konklusion 
Litteraturöversikten visar att sjuksköterskor måste få mer möjligheter att utbilda sig inom 
området avseende överviktiga barn och tonåringar för att omvårdnadsarbetet ska kunna 
utvecklas och förbättras. Involvering av familjen i omvårdnaden kring det överviktiga 
barnet eller tonåringen är mycket viktigt. Det måste läggas mer fokus på en 
individualiserad och holistisk omvårdnad kring familjen för att ett bra resultat ska uppnås i 
samband med omvårdnadsbehandlingen i framtiden. Sjuksköterskan skall ge sitt stöd till 
hela familjen för att underlätta livsstils förändringen som leder till viktnedgång. 

Implikationer för klinisk verksamhet  
Barn och tonåringar som lider av övervikt är ett område som bör belysas redan i 
sjuksköterskans grundutbildning. I framtiden krävs det att sjuksköterskans  
kompetensområde inom ämnet breddas för att en bra omvårdnad ska kunna utvecklas och 
förbättras. Om en ökad kunskap ska kunna skapas inom området måste fler resurser i 
samhället läggas på att utbilda kompetenta lärare som i sin tur kan undervisa 
sjuksköterskan. Större ekonomiska resurser bör också läggas på forskning om hur 
sjuksköterskan på bästa sätt kan stödja en familj där överviktsproblematik finns. I den 
kliniska verksamheten behöver sjuksköterskan lägga mer vikt på sina möjligheter att stödja 
familjer där överviktiga barn och tonåringar lever. Detta eftersom evidensbaserad kunskap 
har visat att viktresultaten hos barn och tonåringar blir bättre om familjen involveras i 
omvårdnadsarbetet. 
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BILAGA I 

Artikellista 
 
Artikel  Titel, författare, 

år 
Syfte Metod Resultat 

1 A qualitative 
study of primary 
care clinicians´ 
views of treating 
childhood 
obesity  
Walker, O. 
Strong, M. 
Atchinson, R. 
Saunders, J. 
Abbott, J. 
2007 

Att utforska 
allmänläkare och 
allmänsjuksköters
kans syn på deras 
roll i behandlingen 
av överviktiga 
barn. 
 

Semi 
strukturerade 
intervjuer med 
12 allmänläkare 
och sex 
sjuksköterskor. 

Läkarna och 
sjuksköterskorna upplevde 
att övervikt var ett 
familjeproblem. De kände 
att det inte fanns tillräckligt 
mycket tid eller utbildning 
för att möta familjer och 
barn med övervikt. 
De uttryckte en viss oro att 
ta upp ett sådant känsligt 
ämne. 
 

2 Caregivers` 
inability to 
identify 
childhood 
adiposity: 
A cross-
sectional survey 
of rural children 
and their 
caregivers´ 
attitudes.  
Fisher, L. 
Fraser, J. 
Alexander, C. 
2006 

Att fastställa den 
allmänna 
förekomsten av 
överviktiga och 
feta barn i 
nordvästra New 
South Wales och 
att bedöma 
vårdnadshavarnas 
förmåga att 
upptäcka fetma 
hos sina barn. 
 

Ett 
frågeformulär 
skickades ut till 
tio olika skolor, 
348 föräldrar till 
598 skolelever 
mellan fem till 
åtta år deltog. 
 

13 procent av alla barn led 
av övervikt, av dem var 
dubbelt så många flickor. 
Totalt 31 procent av alla 
föräldrar underskattade sitt 
barns vikt. Nästan dubbelt 
så många föräldrar (56 
procent) till överviktiga 
barn underskattade sitt barn 
vikt. 
 

3 Childhood 
obesity: 
Prevention 
practices of 
nurse 
practioners. 
Larsen, L. 
Mandleco, B. 
Williams, M. 
Tiedeman, M. 
2005 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
förebyggande 
arbete angående 
barn med övervikt.
 

Ett 
frågeformulär 
skickades ut till  
99 
sjuksköterskor. 

Trots riktlinjer att gå efter 
använde inte alla 
sjuksköterskorna sig av 
denna metod. Det var 
beroende på var man 
arbetade och om man visste 
om riktlinjerna. Stora 
hinder som föräldrars 
attityd, den Amerikanska 
livsstilen och dåliga 
resurser försvåra arbetet. 

 I



Artikel Titel, författare, 
år 

Syfte Metod Resultat 

4 Education and 
supervision of 
health care 
professionals to 
initiate 
implement and 
improve 
management of 
obesity. 
Melin, I., 
Karlström, B., 
Berglund, L., 
Zamfir, M., 
Rössner, S. 
2004 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
om det fanns en 
skillnad mellan 
sjukvårdspersonal 
som fått ett års 
utbildning och 
stöd i 30 månader. 
Hur många 
startade 
behandling av 
överviktiga och 
hur många som 
inte gjorde det.  
 
 

171 inom hälso- 
och 
sjukvårdsperson-
alen fick 
erbjudande om 
utbildning om 
övervikt för att 
kunna starta upp 
behandlingsprog
ram för 
överviktiga. 
 

 Det visade sig att de som 
fullgjort sin utbildning var 
bättre förberedda både 
teoretiskt och praktiskt med 
att starta upp 
viktprogrammen. 
Majoriteten av de som 
svara upplevde att övervikt 
var något som måste 
behandlas, har effekter på 
kroniska sjukdomar och 
livs kvalitén. Det största 
hindret var bristande 
intresse från både föräldrar 
och barn men även brist på 
stöd service. 

5 Feasibility of a 
hospital-based, 
family-centered 
intervention to 
reduce weight 
gain in 
overweight 
children and 
adolescents. 
Dremaine, D., 
Safani, D., 
MacKenzie, M., 
Halvorson, M., 
Braun, S., 
Conrad, B., 
Kaufman, F. 
2006 

Att utvärdera 
effekterna av ett 
sjukhusbaserat 
familjefokuserat 
livsstilsprogram 
hos barn mellan 7-
17 år som lider av 
övervikt. 
 
 

264 barn 
observerades, de 
delades in i två 
grupper med 
olika längd på 
programmen. 
Åtta eller tolv 
veckor. 
 
 

De som deltog i tolv 
veckors programmet hade 
minskat mer i vikt än de 
som deltog i åtta veckors 
programmet. De hade även 
fått bättre självkänsla tack 
vare vikt minskningen. 
 
 

6 Health Care 
Information 
Sources For 
Adolescents: 
Age and Gender 
Differences on 
Use, Concerns, 
and Needs. 
Ackard, D., 
Neumark-
Sztainer, D. 
2001 
 

Göra en 
uppskattning över 
hur hälso- och 
sjukvården 
informerar 
tonåringar om 
bland annat 
övervikt och ta 
reda på vilka 
ämnen som bör 
belysas.  

6728 tonåringar 
(3153 pojkar och 
3575 flickor) 
från 297 
kommunala, 
privata och 
församlings 
skolor i USA 
fick svara på 
olika frågor 
genom att fylla i 
frågeformulär. 

Tonåringarna upplevde att 
de inte blev informerade 
tillräckligt vid konsultation. 
De saknade att 
sjuksköterskan inte tog upp 
känsliga ämnen som 
övervikt. De ansåg ändå att 
den kunskap de fick var 
relevant. 
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Artikel Titel, författare, 
år 

Syfte Metod Resultat 

7 Health-Related 
Quality of Life 
in Overweight 
and 
Nonoverweight 
Black and White 
Adolescents. 
Fallon, E., 
Tanofsky-Kraff, 
M., Norman, A., 
McDuffie, J., 
Taylor, E., 
Cohen, M., 
Young-Hyman, 
D., Keil, M., 
Kolotkin, R., 
Yanovski, J. 
2005 

Att uppskatta 
betydelsen av 
övervikt gällande 
livskvalité hos 
svarta och vita 
ungdomar.  

100 tonåringarna 
fick fylla i ett 
frågeformulär, 
där de fick 
besvara olika 
frågor om 
livskvalité och 
övervikt.  

Resultatet visade att svarta 
tonåringar generellt 
accepterade sin övervikt 
bättre än vita tonåringar. 

8 Management of 
Child and 
Adolescent 
Obesity: 
Attitudes, 
Barriers, Skills, 
and Training 
Needs Among 
Health Care 
Professionals. 
Story, M. 
Neumark.Stzain
er, D. 
Sherwood, N. 
Holt, K. Sofka, 
D. Trowbridge, 
F. Barlow, S. 
2002 

Att utvärdera 
hälso- och 
sjukvårdspersonals 
attityder, upplevda 
svårigheter, nivåer 
av skicklighet och 
träning som 
behövs för att 
hjälpa barn och 
ungdomar med 
övervikt.  
 

Ett 
frågeformulär 
skickade ut till 
202 läkare, 293 
sjuksköterskor, 
444 registrerade 
dietister. 

Att utvärdera hälso- och 
sjukvårdspersonals 
attityder, upplevda 
svårigheter, nivåer av 
skicklighet och träning som 
behövs för att hjälpa barn 
och ungdomar med 
övervikt.  
 

9 Management of 
Child and 
Adolescent 
Obesity: 
Psychological 
and Emotional.  
Jonides, L., 
Buschbacher, 
V., Barlow, S. 
2002 

Att beskriva 
beteenden av 
överviktiga barn 
för att lättare 
kunna utbilda 
sjukvårdspersonal.

203 läkare, 293 
barn- 
sjuksköterskor 
och 444 dietister 
fick fylla i ett 
frågeformulär. 
Frågorna 
handlade om hur 
de bedömde 
överviktiga barn.

Alla grupper följde 
riktlinjerna. Majoriteten 
inkluderade föräldrar och 
andra yrkeskategorier i 
behandlingen.  
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Artikel Titel, författare, 
år 

Syfte Metod Resultat 

10 Overweight And 
Lifestyle In ten-
Year-Old 
Children. 
Garmy, P., 
Sivberg, B. 
2007 

Undersöka 
övervikt och 
livsstilsfaktorer 
hos tioåriga barn.  

138 barn deltog 
från tre 
kommunala 
förskolor i 
Sverige och fick 
fylla i ett 
frågeformulär 
om 
livsstilsfaktorer. 

Det är viktigt att möta hela 
familjen på ett respektfullt 
och förstående sätt. En ny 
och intressant resultat 
visade att det fanns 
kopplingar mellan övervikt 
och att utesluta 
skollunchen. 

11 Overweight and 
obese children: 
mothers´ 
strategies 
Jackson, D. 
Mannix, J. Faga, 
P. McDonald, 
G. 
2005 

Att upptäcka 
mönster hos en 
grupp mammor 
med överviktiga 
och feta barn, för 
att sen kunna 
användas i 
framtiden för att 
hjälpa deras barn 
att uppnå en 
hälsosam vikt. 
 

Djup intervjuer 
med elva 
mammor. 

Deltagarna fick ta del av 
information om övervikt. 
De påbörjade olika 
strategier som inkluderade 
de själva som förebilder, 
ökning av fysisk aktivitet, 
minskning av snabbmat och 
synen på mat. Mammorna 
upplevde övervikt som ett 
familjeproblem och inte 
bara hos en individ, och att 
förändringen låg hos hela 
familjen för att inte peka ut 
barnet.  

12 Parental 
perceptions of 
the preschool 
obese child. 
Myers, S. 
Vargas, Z. 
2000 
 

Avsikten med 
studien var att öka 
personalens 
förståelse för 
föräldrarnas 
åsikter för att 
lättare kunna 
hjälpa barnen att 
uppnå en hälsosam 
vikt. 

200 föräldrar 
blev intervjuade 
och fick svara på 
ett antal frågor. 

Föräldrarna visste mycket 
lite om riskerna vid 
övervikt. Få föräldrar 
tänkte på att kanske öka 
den fysiska aktiviteten eller 
att minska på socker intaget 
för att minska barnets 
övervikt. 53 procent tyckte 
att de hade kontroll över 
barnets mat intag. 

13 Role of 
behaviour 
modification in 
the treatment of 
childhood 
obesity with the 
parents as the 
exclusive agents 
of change. 
Golan, M. 
Fainaru, M. 
Weizman, A. 
1998 

Att undersöka 
viktminskning och 
beteende- 
förändringar 
avseende 
matvanor Hos 
överviktiga barn 
som behandlas ur 
ett 
familjeperspektiv, 
där föräldrarna står 
i fokus. 

Ett 
frågeformulär 
skickades ut där 
60 barn och 
deras föräldrar 
deltog. 
De delades in i 
två grupper, en 
grupp där 
föräldrarna var i 
fokus och den 
andra där barnen 
var i fokus. 

Det fanns stora skillnader 
mellan de två grupperna, i 
den gruppen där fokus låg 
på föräldrarna hade barnen 
gått ner mest i vikt och 
hade även behållit vikten. 
Deras matvanor hade också 
ändrats, ex titta på tv 
samtidigt eller göra läxorna 
i samband med måltid. 
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Artikel Titel, författare, 
år 

Syfte Metod Resultat 

14 Targeting 
Parents 
Exclusively in 
the Treatment of 
Childhood 
Obesity: Long-
Term Result. 
Golan, M. 
Crow; S. 
2004 
 

Att redovisa den 
långsiktliga 
förändringen hos 
barn med övervikt 
där fokus har legat 
på föräldrarna och 
inte barnen. 
 

Observations- 
studier där 50 
barn deltog. Man 
delade in dem i 
två grupper där 
den ena var 
fokuserad på 
barnen och den 
andra på 
föräldrarna. 
 

Den största minskningen av 
överviktiga fanns i den 
grupp där föräldrarna hade 
varit i fokus. Sju år efter att 
programmet slutfördes hade 
29 procent av barnen i 
föräldragruppen gått er i 
vikt. Men bara 20,2 procent 
i den andra gruppen hade 
gått ner i vikt. 

15 Weight and its 
relationship to 
adolescent 
perceptions of 
their providers 
(WRAP): A 
qualitative and 
quantitative 
assessment of 
teen weight –
related 
preferences and 
concerns. 
Cohen, M., 
Tanofsky-Kraff, 
M., Young-
Hyman, D., 
Yanovski, J. 
2004 

Att undersöka 
förhållandet 
mellan 
vårdgivarna och de 
ungdomar som 
behandlas för 
övervikt. Hur 
tillfreds är de med 
bemötandet i 
vården? 

Ett 
frågeformulär 
skickades ut till 
62 stycken 
överviktiga 
ungdomar och 
29 stycken 
normalviktiga. 

Jämfört med de 
normalviktiga ungdomarna 
kände de flesta överviktiga 
sig mer bekväma med att 
deras föräldrar tog upp 
diskussionen om deras vikt, 
fysisk aktivitet och motion. 
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