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_________________________________________________________________________

Övervikt bland yngre barn är ett nationellt och globalt ökande hälsoproblem. 

Distriktssköterskor som arbetar inom barnhälsovården har en viktig uppgift, både i att 

arbeta hälsofrämjande och förebyggande med barns övervikt. Syftet med denna studie var 

att belysa distriktssköterskors erfarenheter av vad som påverkar deras arbete med 

överviktiga barn inom barnhälsovården. Data analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys, med en induktiv ansats, beskriven av Graneheim och Lundman. Åtta 

intervjuer med svenska distriktssköterskor, aktiva inom barnhälsovård, genomfördes. Ur 

resultatet framkom fem kategorier: arbetet förenklas med användbara verktyg, betydelsen 

av distriktssköterskornas interna och externa resurser, vikten av stöd från kollegor och 

andra professioner, samtalet som arbetsmetod, och föräldrars engagemang en förutsättning 

för ett bra arbete. Slutsatserna blev att ett tätare samarbete behövs mellan professioner, 

liksom ett större ansvarstagande från verksamheten. Distriktssköterskors erfarenhet 

underlättade möjligheterna till ett naturligt samtal med föräldrarna, och sågs som en viktig 

tillgång. Fortsatt forskning inom området behövs, möjligen baserad på föräldrars 

synvinkel, för att lättare förstå föräldrarna och kunna utveckla det viktiga arbetet med 

överviktiga barn. 
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_________________________________________________________________________

Overweight among young children is a national and global increasing health problem. 

District nurses working in child health care has an important role, both in health promotion 

and prevention of children’s overweight. The aim of this study was to illustrate district 

nurses’ experiences of what influences their work with overweight children in child health 

care. The data was analysed by qualitative content analysis, with an inductive approach, 

described by Graneheim and Lundman. Eight interviews with Swedish district nurses 

active in child health care were conducted. From the result revealed five categories: the 

work is simplified with useful instruments, the significance of the district nurses’ intern 

and extern resources, the importance of support from colleagues and other professions, the 

conversation as working method, and parental involvement a prerequisite for a good work. 

The conclusions were that a closer cooperation is needed between professions, as well as 

greater accountability from the organization. District nurses’ experience facilitated the 

possibilities of a natural conversation with the parents, and was seen as an important asset. 

Continued research in this area is needed, possibly based on the parents’ point of view, to 

better understand the parents and develop the important work with overweight children. 
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INLEDNING 

Enligt World Health Organization (WHO) är barnfetma en av de allvarligaste 

utmaningarna inom folkhälsoområdet på 2000-talet (WHO, 2011b). Barnhälsovårdens 

uppgift är att främja barns hälsa och utveckling. Då barnhälsovården når nästan alla barn 

och deras föräldrar i ett avgörande skede i livet, spelar den en viktig roll för folkhälsan 

(Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2010). Perlhagen, Flodmark och Hernell 

(2007) uppmärksammar det ökande problemet med övervikt bland barn. Svensk 

barnhälsovård är mycket välorganiserad, och är därför ett idealiskt forum för att nå ut med 

tidiga preventiva insatser. 

Olika faktorer kan komma att påverka distriktssköterskornas arbete med överviktiga barn 

inom barnhälsovården. För att mer effektivt kunna möta ett ökande samhällsproblem finns 

ett behov av att utforska vad som påverkar och influerar distriktssköterskornas arbetssätt. 

Detta för att tydliggöra eventuella brister och styrkor i deras arbete med överviktiga barn. 

Eftersom barnhälsovården spelar en viktig roll när det gäller insatser för överviktiga barn 

är det av stort värde att dessa faktorer tydliggörs för att kunna utveckla arbetet. Avsikten 

med denna studie är att belysa distriktssköterskors erfarenheter av vad som påverkar 

arbetet med överviktiga barn inom barnhälsovården. 

BAKGRUND 

Övervikt och fetma 

Definition  

Övervikt och fetma definieras som onormal eller överdriven ansamling av fett som kan 

försämra hälsan (WHO, 2011b). När det i dagligt tal pratas om övervikt, kan det menas 

både övervikt och fetma. För att tydliggöra skillnaderna är fetma det allvarliga tillståndet, 

det vill säga en sjukdom. Övervikt däremot innebär en risk för fetma, men är ingen 

sjukdom i sig (Janson & Danielsson, 2003). 

Förekomst av övervikt och fetma 

År 2010 var omkring 43 miljoner av världens barn under fem år överviktiga. Det som 

tidigare ansetts vara ett i-landsproblem, ökar nu även i låg-och medelinkomstländer, 

särskilt i stadsmiljö. Nära 35 miljoner överviktiga barn lever i utvecklingsländer och 8 

miljoner i i-länder (WHO, 2011b). Övervikt och fetma orsakar fler dödsfall i världen än 

vad undervikt gör. Fetma är oftast ett resultat av en obalans mellan konsumerade kalorier 

och förbrukade kalorier. En ökad konsumtion av livsmedel med högt kaloriinnehåll, utan 

en lika stor ökning i fysisk aktivitet, leder till en ohälsosam viktökning. Minskade nivåer 

av fysisk aktivitet kommer att resultera i obalans i energitillförseln och leda till viktökning. 

Den omgivande miljön påverkar barnens val av kost- och aktivitetsvanor. Social och 

ekonomisk utveckling samt politik inom områdena jordbruk, transport, stadsplanering, 
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miljö, utbildning, livsmedelsproduktion, distribution och marknadsföring påverkar barnens 

matvanor och preferenser liksom deras fysiska aktivitetsmönster. Allt fler av dessa 

influenser främjar en ohälsosam viktökning som leder till en stadig ökning i förekomsten 

av barnfetma (WHO, 2011a).  

Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport (Socialstyrelsen, 2009) är 15-20 procent av alla 

barn i Sverige, 0-15 år, överviktiga, och 3-5 procent lider av fetma. Andelen överviktiga 

barn har under de två senaste decennierna fördubblats, och andelen som drabbas av fetma 

är nu 4-5 gånger högre. Enligt denna folkhälsorapport var hela 80 procent av de barn som 

var överviktiga runt 6-7 års ålder fortfarande överviktiga som tonåringar. 

Risker med övervikt 

Övervikt hos barn är förenat med en högre risk för fetma, för tidig död och handikapp i 

vuxen ålder. Förutom ökade framtida risker, erfar överviktiga barn i högre grad 

andningssvårigheter samt ökad risk för frakturer, högt blodtryck, tidiga markörer för hjärt-

och kärlsjukdomar, insulinresistens och psykologiska effekter. Övervikt och fetma orsakar, 

globalt sett, diabetes (44%), ischemisk hjärtsjukdom (23%) och vissa cancerformer (7-

41%) (WHO, 2011b). 

Distriktssköterskans arbete inom barnhälsovården 

Barnhälsovården ansvarar för att erbjuda alla familjer en frivillig och kostnadsfri hälsovård 

för deras förskolebarn. Sjuksköterskan, som är antingen specialistutbildad 

barnsjuksköterska eller distriktssköterska, träffar tillsammans med läkaren regelbundet alla 

barn (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2010). Arbetet inom barnhälsovården 

utgår från ett folkhälsoperspektiv och en hälsopedagogisk helhetssyn. Detta innebär att 

sjuksköterskan aktivt ska stödja föräldrarna och stärka deras tilltro till egen kompetens och 

problemlösningsförmåga. Sjuksköterskan ska även ha en hög barnkompetens (Nationell 

målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom Barnhälsovården, 2007). 

Barnhälsovården har, liksom övrig hälso-och sjukvårdsverksamhet i Sverige, sin 

utgångspunkt i hälso-och sjukvårdslagen. Denna lag avser åtgärder för att förebygga, 

utreda och behandla sjukdomar och skador. Vård ska ges med respekt för alla människors 

lika värde (SFS 1982:763). 

Alla förskolebarn i åldern 0-5 år erbjuds hälsoundersökningar. Dessa syftar till att 

förebygga, upptäcka och behandla hälsoproblem. Hälsoundersökningarna utförs i ett 

basprogram. Detta basprogram är grundstommen i barnhälsovården och ska ses som en 

vägledning, inte som en mall som till varje pris ska följas (Rikshandboken Barnhälsovård, 

2011). Det består av nyckelåldersundersökningar valda vid de åldrar då det ses att flertalet 

barn har uppnått en viss färdighet. Under barnets första år är kontakten tät, medan den 

under följande år glesas ut till cirka en gång per år fram till skolstarten. I basprogrammet 

ingår bedömning av tillväxt och utveckling, kroppslig undersökning och screening för 

hörsel, syn, språk och tal. Utöver basprogrammet kan det erbjudas ett intensifierat program 

till de barn som är i behov av extra undersökningar (Magnusson et al., 2010).  

Vid de hälsoundersökningar som barnet och deras föräldrar deltar i ingår det att väga och 

mäta barnet. Dessa siffror sätts sedan in i barnets tillväxtdiagram i journalen, och det kan 
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tydligt ses hur barnets vikt är i förhållande till längden. Om det skiljer mer än två 

standardavvikelser (SD) mellan vikt och längd klassas det som övervikt. Genom att 

granska tillväxtdiagrammet kan det lätt ses när barnet börjat utveckla en övervikt, och det 

är ett överskådligt instrument för att se hur längd och vikt förändras över tid. Däremot kan 

det inte urskiljas några tydliga gränser för vad som är övervikt kontra fetma. Om 

tillväxtdiagrammet visar att barnet ligger mer än två SD över i vikt kontra längd bör iso-

BMI räknas ut (Janson & Danielsson, 2003). 

Body Mass Index (BMI) är det instrument som används för att definiera övervikt och 

fetma. Vikten i kilo divideras med längden i meter i kvadrat. Det är olika BMI-gränser till 

barn och vuxna då ett normalt BMI för barn varierar beroende på ålder och kön 

(Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2010). Det finns internationellt accepterade 

gränsvärden för barn som tar hänsyn till detta som benämns iso-BMI (Nowicka & 

Flodmark, 2006). Iso-BMI är ett konstruerat mått som visar vad barnets BMI skulle 

motsvara hos en vuxen. Genom att använda sig av iso-BMI ställs diagnosen vid lägre 

vikter än om det räknas antal kanaler i tillväxtkurvor (Janson & Danielsson, 2003). Ett 

enstaka värde ger ingen bra grund för bedömning, utan hänsyn bör tas till hur BMI har 

förändrats under tid (Magnusson et al., 2010).  

Sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar och en central uppgift i att organisera det lokala 

arbetet samt att självständigt utföra vaccinationer och hälsoundersökningar. Det ingår även 

att ge råd och stöd både i den psykiska, sociala och fysiska hälsan och utvecklingen hos 

barnet. Här involveras föräldrarna och familjen (Magnusson et al., 2010). Det ovan 

nämnda omvårdnadsansvaret som sjuksköterskan har kan kopplas till 

omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee’s definition av omvårdnad som begrepp. 

Travelbee menar att omvårdnad är en mellanmänsklig process där den professionella 

omvårdnadspraktikern hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att förebygga eller 

bemästra upplevelser av sjukdom och lidande och, vid behov, att finna mening i dessa 

upplevelser (Travelbee, 1971).   

 

Riktlinjer som styr arbetet inom barnhälsovården 

Nationella riktlinjer 

Rikshandboken Barnhälsovård (2011) är ett nationellt kvalitetssäkrat kunskapsstöd för alla 

som är verksamma inom barnhälsovården. Det innefattar uppdaterade praktiska 

anvisningar om hur frågor inom barnhälsovården handläggs. Den ska ses som ett 

rådgivande stöd där mycket är gemensamt för hela Sverige, men där det finns lokala 

variationer (Rikshandboken Barnhälsovård, 2011).  

Enligt Rikshandboken Barnhälsovård (2011) bör sjuksköterskan reagera om ett barn är 

överviktigt efter 3 års ålder eller har en snabb viktökning från 4-5 års ålder. Åtgärder som 

sätts in ska alltid vara familjebaserade. Det finns tydliga riktlinjer för åtgärder, som enkelt 

kan omvandlas till praxis. Kost och motion är grundläggande åtgärder, där sjuksköterskan 

uppmuntrar och motiverar barnet och familjen till hälsofrämjande livsstilsförändringar. 

Exempel på detta är regelbundna måltider och måltidsordning, undvikande av småätande 

och upprättande av matdagbok. Andra exempel är ransonering av stillasittande aktiviteter 
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och uppmuntran till fysisk aktivitet, samarbete med hela familjen och att i de fysiska 

aktiviteterna försöka engagera hela familjen. Ett primärt mål är viktkontroll och inte 

viktreduktion. Därför är det viktigt att följa längd och vikt samt BMI kontinuerligt 

(Rikshandboken Barnhälsovård, 2011). Inom barnhälsovården finns också ett flertal 

konsulter eller andra yrkesgrupper att tillgå som exempelvis psykologer, logopeder, 

dietister (Magnusson et al., 2010). 

Lokala riktlinjer 

Varje barnhälsovårdsenhet har ett eget ansvar i att utarbeta och uppdatera egna lokala 

riktlinjer (Rikshandboken Barnhälsovård, 2011). Barnhälsovårdsöverläkaren har ett 

övergripande ansvar för barnavårdscentralens arbetsinnehåll, metodutveckling, utbildning 

och kvalitetssäkring. Varje barnavårdcentral ska ha tillgång till en central 

barnhälsovårdsenhet. Enheten består vanligen av en barnhälsovårdsöverläkare, 

samordnande sjuksköterska, psykolog och administratör. De har en rådgivande funktion 

och ansvar för att utarbeta riktlinjer och/eller kravspecifikationer för 

barnhälsovårdsverksamheten (Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom 

Barnhälsovården, 2007). 

De lokala variationerna presenteras på hemsidor, som exempelvis barnhälsovårdsenhetens 

lokala hemsida (Rikshandboken Barnhälsovård, 2011). Barnhälsovården i Skaraborg 

använder sig av ett underlag för samtalsstöd gällande handläggning av runda barn inom 

barnhälsovården (Bilaga 1).  

Faktorer av betydelse för distriktssköterskans arbete 

Förutom de ovan beskrivna riktlinjerna som styr hur distriktssköterskan arbetar med det 

överviktiga barnet och dess familj har det i forskning framkommit fler faktorer som kan 

komma att påverka distriktssköterskans arbete.  

Det kan ofta vara mer komplicerat att arbeta med överviktiga barn än att arbeta med vuxna 

och deras övervikt, eftersom sjuksköterskan inte fokuserar endast på barnet, utan på hela 

familjen (Eckstein et al., 2006). Enligt Förenta Nationernas (FN) barnkonvention ska 

barnets bästa komma i främsta rummet i alla beslut som rör barn. Vidare tar den upp att det 

är barnets föräldrar eller vårdnadshavare som har huvudansvar för barnets uppfostran och 

utveckling, och att alla barn har rätt att överleva och utvecklas (FN:s konvention om 

barnets rättigheter, 1989). 

Det framgår att det kan kännas svårt att ta upp ämnet övervikt, på grund av att det är ett så 

känsligt ämne (Walker, Strong, Atchinson, Saunders & Abbott, 2007). Walker et al. (2007) 

har i sin studie tydliggjort hur komplext och laddat det kan vara för sjuksköterskan. Dels 

framgick det att sjuksköterskan inte ville uppröra förälder eller barn, och drog sig för att 

diskutera barnets övervikt när barnet hade nått en ålder där de ansåg att barnet själv kunde 

förstå vad de talade om, av rädsla för att barnet skulle bli upprört och ledset. Det framkom 

även att sjuksköterskan var orolig för att diskussionen skulle skada relationen till familjen, 

att föräldrarna skulle tolka det som att de blev kritiserade och därför välja att inte delta i 

verksamheten mer (Walker et al., 2007).  
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Liknande uppgifter framkommer i en studie från Australien där det har undersökts hur 

sjuksköterskor inom barnhälsovården upplever att samtala med föräldrar om barns övervikt 

(Edvardsson, Edvardsson & Hörnsten, 2009). I mötet närmar sig sjuksköterskorna ämnet 

övervikt varsamt. De använder ett taktfullt språk och inleder att tala om ämnet generellt. 

Ordet fetma använder sig nästan ingen av, utan de använder sig av ordet övervikt eller 

andra uttryck istället. Ett annat sätt att närma sig ämnet är att ta reda på barnets vanor inom 

kost och motion. Slutsatsen blev att det var svårt att ta upp frågan om vikt, särskilt om 

föräldern själv var överviktig, då det fanns en rädsla för att förolämpa föräldern 

(Edvardsson et al., 2009). Travelbee’s (1971) teori kring sjuksköterskans ansvar att skapa 

en relation med god kommunikation kan appliceras vid mötet med föräldrar till barn med 

övervikt. Travelbee (1971) ser omvårdnad som en mellanmänsklig process, där 

sjuksköterskan ansvarar för att etablera och se till att relationen upprätthålls. Det är viktigt 

att relationen är ömsesidig för att kunna generera något, där båda parter ses som likvärdiga, 

med egna behov, såväl sjuksköterskan som, i detta fall, det överviktiga barnets föräldrar. 

Travelbee (1971) beskriver den mellanmänskliga relationen som ett mål som uppnås 

genom olika faser, den mellanmänskliga processen. Första fasen består av att lära känna 

varandra. Detta leder fram till den andra fasen där den andres identitet hittas och förstås, 

och något mer än bara den formella rollen patient/sjuksköterska kan ses. I den tredje fasen 

börjar sjuksköterskan utveckla empati för patienten och dennes känslor, och hon kan förstå 

individens reaktioner. Den fjärde fasen, sympati, utvecklas i empatifasen. Med sympati 

menas en önskan att hjälpa patienten, och ha medkänsla för individen. Den sista fasen 

består av en ömsesidig förståelse och kontakt mellan patient och sjuksköterska. Här visar 

sjuksköterskan att hon har både kunskap och en ärlig vilja av att hjälpa patienten. Den 

mellanmänskliga processen kan användas i olika sammanhang, där sjuksköterska och 

patient möts, därav även i mötet med föräldrar till överviktiga barn.  

Det är viktigt att personalen uppmuntras till att utgå från en familjebaserad livsstilsändring 

snarare än att lägga fokus på enbart viktminskning (Golan, Kaufman & Shahar, 2006). En 

viktig del för att få en fungerande insats är att kunna möta föräldern, och att få föräldern 

motiverad. I Golan et al. (2006) efterfrågar de även mer forskning om motivation, om hur 

sjuksköterskor kan öka föräldrarnas motivation till förändring. Svårigheten med att 

föräldrarna inte är motiverade att ändra livsstil ses som ett av de stora hindren för att kunna 

hjälpa barnet (Larsen, Mandleco, Williams & Tiedeman, 2006).  

Forskning visar att sjuksköterskor känner sig dåligt rustade för hur de ska lägga upp 

utformningen av arbetet med överviktiga barn, då de saknar bevis för vad som är effektiva 

insatser (Larsen et al., 2006). Det framkommer att ett av de vanligaste områdena som 

sjuksköterskor själva känner sig otillräckliga inom är deras färdigheter att använda sig av 

olika strategier och tekniker för att guida och hjälpa det överviktiga barnet och dess 

föräldrar (Story et al., 2002). Travelbee (1971) anser att sjuksköterskan bör utgå från en 

omvårdnadsprocess när hon eller han ska hjälpa en patient. Denna process skulle kunna 

användas som en underlättande strategi för sjuksköterskan för att vägleda och hjälpa 

överviktiga barn och dess föräldrar. Travelbee (1971) menar att omvårdnadsprocessen 

innefattar att utforska om patienten har behov av hjälp, och att sedan, genom samtal med 

patienten, verifiera detta. Därefter måste sjuksköterskan rannsaka sig själv för att avgöra 

om hon eller han har kompetensen för att tillgodose behoven, och sedan planera hur de ska 

kunna tillgodoses.  
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En effektiv metod för att nå ut till föräldrarna är att erbjuda en avslappnad, familjär 

information, gärna tillsammans med andra familjer (Cole, Waldrop, D`Auria & Garner, 

2006). En svårighet som Larsen et al. (2006) tar upp i sin studie är sjuksköterskors 

upplevelse av tidsbrist. De kände att de inte hann ge adekvat information på grund av 

tidsbegränsningen för besöket. Detta hinder, för att kunna hjälpa det överviktiga barnet och 

dess familj på bästa sätt, finns även beskrivet av Story et al. (2002).  

Travelbee (1971) lägger stor tyngd på kommunikation. Hon menar att just 

kommunikationen är en förutsättning för att kunna etablera en mellanmänsklig relation och 

på så vis hjälpa individen. Kommunikationens syfte är att dels lära känna varandra, och 

dels att förstå och tillgodose de behov som finns. Något som enligt Söderlund, Malmsten, 

Bendtsen och Nilsen (2010) har börjat användas mer i arbetet med överviktiga barn är 

motivational interviewing, MI. Största delen av forskningen är dock gjord på vuxna, men 

det har potential att användas även i arbetet med barn. MI har blivit ett lovande 

tillvägagångssätt där personen sätts i centrum för att hitta sin egen styrka och motivation. 

Utvärdering av MI som grund för utformning av samtal om övervikt har varit positiv, men 

det behövs mer forskning inom området (Söderlund, Malmsten, Bendtsen & Nilsen, 2010). 

MI som kommunikationsstrategi har tydliga kopplingar till Travelbee’s syn på 

kommunikationens syfte, att förstå och tillgodose individuella behov. Travelbee’s 

omvårdnadsteoretiska perspektiv fokuserar mycket på det unika hos individen, som att 

hjälpa patienten finna en mening, och att kunna hantera de erfarenheter som just den unika 

individen har (Travelbee, 1971). Genom att sjuksköterskan ser till hur det överviktiga 

barnet, och dennes föräldrar reagerar, kan hon därmed tillgodose de behov av hjälp som 

växer fram i mötet.  

Råd om hälsosam mat och vikten av att motionera tillhör grundstenarna i den information 

som ges till överviktiga barn och deras föräldrar (Danielsson, 2009). Sjuksköterskan har en 

viktig roll både gällande det preventiva arbetet och behandlingsinsatser (Story et al., 2002).  

Det efterfrågas, och finns ett stort intresse för, mer kunskap inom området överviktiga barn 

för att höja kvalitet och resultat av både det preventiva och det behandlande arbetet. I 

dagsläget finns det brister avseende hur mycket ämnet tas upp i grundutbildningar. Det ses 

även brister gällande de möjligheter som finns för redan verksamma inom området att höja 

sin kompetens (Story et al., 2002). Därför behöver vårdpersonal utrustas med både 

kunskap om problemet och hur de löser det genom professionell rådgivning. Utbildning 

ska dock ses som en del i ett större sammanhang då det även krävs en stödjande 

organisation att bedriva arbete utifrån den nyfunna kunskapen (Söderlund, Nordqvist, 

Angbratt & Nilsen, 2009).  

Attityder och övertygelser hos vårdpersonal har inte ändrats i samma takt som den ökande 

förekomsten av övervikt och fetma (Söderlund et al., 2009). De menar att det är viktigt att 

förse vårdpersonal med mer kunskap om viktfrågor, inklusive barns övervikt och fetma. 

Ökad förståelse för riskerna med övervikt/fetma skulle stärka sköterskans självförtroende i 

att behandla övervikt och fetma. Redskap, som exempelvis MI kan ha erhållits, men det 

har inte någon effekt om vårdpersonalen inte har erkänt övervikt och fetma som ett 

hälsoproblem (Söderlund et al., 2009). Genom att höja kompetens och få utbildning fås 

redskap, och det ökar även självförtroendet hos vårdgivaren. Ett ökat självförtroende 

skapar känslan av att det som görs faktiskt har betydelse för det överviktiga barnet (Rudolf, 

Hunt, George, Hajibagheri & Blair, 2010). Det finns ett stort behov av att forska om, och 
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lära ut, strategier för att kunna minska de hinder som idag finns inom prevention och 

behandling av barns övervikt (Story et al., 2002). 

I forskning har det framkommit behov av tydliga gemensamma riktlinjer, det vill säga att 

det arbetas mot samma mål när det gäller övervikt hos barn, även mellan olika professioner 

(Rudolf et al., 2010). Även Larsen et al. (2006) efterfrågar tydliga riktlinjer och ett väl 

utarbetat material där det kan hänvisas till exempelvis dietister eller andra stödjande 

grupper. Framgångsrik viktkontroll kräver ett samarbete mellan professioner. Exempelvis 

kan en dietist lägga upp en mer detaljerad behandlingsplan för det överviktiga barnet 

(Siegel & Parker, 2008). Det anses vara av stor vikt att utarbetade riktlinjer följs, men att 

sjuksköterskan samtidigt utgår från sin kliniska erfarenhet. Dessa komponenter 

tillsammans utgör grunden för den bedömning som sedan görs i varje enskilt fall (Larsen et 

al., 2006). Det personliga intresset och engagemanget för ämnet övervikt hos barn avgör 

hur väl sjuksköterskan söker kunskap om det. Intresset ökar även angelägenheten att ta del 

av och använda riktlinjerna som finns (Kolagotla & Adams, 2004).  

PROBLEMFORMULERING 

Statistik visar att övervikt och fetma hos barn är ett ökande problem, både globalt och 

nationellt. Enligt forskning utgör övervikt en högre risk för fetma och följdsjukdomar, som 

exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och vissa cancersjukdomar. Den ökande ohälsan 

kan förebyggas eller begränsas genom tidiga preventiva insatser av barnhälsovården. 

Distriktssköterskan inom barnhälsovården har ett omvårdnadsansvar gällande överviktiga 

barn, både inom det preventiva arbetet, och vid insatser då övervikt är ett faktum. Tidigare 

forskning visar att det finns ett behov av kunskap och tydliga, gemensamma, riktlinjer i 

arbetet med dessa barn, för att minska de hinder som kan finnas. Finns det brister i 

kunskapen så påverkas sköterskans självförtroende i tron om att kunna hjälpa det 

överviktiga barnet. Övervikt är ett känsligt ämne, och det framkommer i forskning att 

sjuksköterskor känner sig otillräckliga i sina färdigheter att använda sig av olika strategier i 

kommunikation med överviktiga barn och deras föräldrar. Mer forskning om olika 

strategier, och deras funktion i arbetet med överviktiga barn efterfrågas.  

Det är viktigt att ta reda på distriktssköterskors erfarenheter av vad som påverkar arbetet 

med överviktiga barn inom barnhälsovården. Utifrån statistik och tidigare forskning ses ett 

behov av att förändra eller utveckla arbetet kring överviktiga barn. Förhoppningen med 

studien var att kunna tydliggöra faktorer som distriktssköterskor påverkas av, och på så sätt 

synliggöra möjligheter och hinder, vilket kan leda till att det framtida arbetet utvecklas. 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av vad som 

påverkar arbetet med överviktiga barn inom barnhälsovården.    
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METOD 

Då syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av vad som påverkar 

arbetet med överviktiga barn valdes en kvalitativ metod, med induktiv ansats. Denna 

metod lämpar sig då kvalitativ metod syftar till att beskriva, förklara och fördjupa 

människors upplevelser, uppfattningar och erfarenheter. Genom att belysa erfarenheterna 

ämnas mönster och kännetecken framkomma. Helheten studeras och fenomen söks 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).   

Analysen baserades på Lundman och Graneheim (2008). Vid en kvantitativ metod ställer 

sig forskaren utanför och betraktar fenomenet, medan hon eller han, vid en kvalitativ 

metod, växlar mellan närhet och distans. Detta gör att forskaren har en tendens att påverka 

eftersom denne använder sig själv som ett verktyg i analysprocessen. Forskaren bör därför 

vara medveten om sin eventuella påverkan i den kvalitativa forskningsprocessen. I den 

kvantitativa metoden bedöms trovärdigheten ofta utifrån statistik, och syftet är att komma 

den objektiva sanningen så nära som möjligt. Den kvalitativa metoden utgår från att 

sanningen finns i betraktarens ögon, och bygger på subjektiva reflektioner och 

resonemang. Den induktiva ansatsen innebär att förutsättningslöst analysera texter. Den 

deduktiva ansatsen däremot utgår från en bestämd mall eller teori (Lundman & Graneheim, 

2008).  

Urval  

Inklusionskriterier för att delta i studien var att informanterna skulle vara utbildade 

distriktssköterskor, med svensk legitimation. De skulle ha arbetat inom barnhälsovården, 

minst halvtid, i minst 3 sammanhängande år. Detta för att ha en viss erfarenhet av att 

arbeta med överviktiga barn inom barnhälsovård. Enligt Nationella målbeskrivningen för 

sjukskötersketjänstgöring inom barnhälsovården (2007) bör BVC-sköterskan 

huvudsakligen arbeta med barnhälsovård, minst 50 procent av heltid, för att bibehålla 

kompetens och färdighet inom området. Då arbetet inriktade sig på distriktssköterskors 

erfarenheter exkluderades vidareutbildade barnsjuksköterskor som arbetar inom 

barnhälsovården. Tolv distriktssköterskor tillfrågades om att delta i studien, av dessa var 

det nio som samtyckte, varav en senare exkluderades då denne föll utanför ramen för 

inklusionskriterierna. Samtliga åtta informanter var kvinnor över 50 år, arbetande inom 

barnhälsovård i Skaraborg. 

Datainsamling  

Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativ forskningsintervju. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) är kvalitativ forskningsintervju en lämplig metod då målet är att belysa 

den intervjuades livsvärld. Intervjuerna följde en ostrukturerad och öppen struktur. En 

ostrukturerad intervju används när forskarna inte har en klar uppfattning om vad det är de 

inte vet. Intervjun startar med en bred, öppen fråga där forskarna låter deltagarna berätta 

om sina erfarenheter utan att avbryta för mycket. Följdfrågorna fokuserar och vägleds av 

svaret på den öppna frågan. Informanten har frihet att svara öppet och ska uppmuntras att 

prata fritt och berätta om sina erfarenheter med egna ord (Polit & Beck, 2008). 
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En första kontakt med verksamhetschefer togs telefonledes. Därefter skickades 

informationsbrev ut, eller lämnades personligen, till verksamhetschefer på fyra 

vårdcentraler inom Skaraborg (Bilaga 2). Brevet innehöll information om studiens syfte, 

inklusionskriterier för deltagare, datainsamlingsmetod, beräknad tidsåtgång och 

kontaktuppgifter till ansvariga för studien. En önskan om skriftligt samtycke för att 

genomföra studien i verksamheten ingick också (Bilaga 3). Verksamhetscheferna 

tillfrågade möjliga informanter, och kontakt med dessa togs för att ge muntlig information 

om studien samt boka tid och plats för intervjutillfälle. I samband med intervjutillfället fick 

informanten ett informationsbrev (Bilaga 4) och ett samtyckesformulär (Bilaga 5). Innan 

intervjuerna påbörjades fick informanterna återigen muntlig information samt skriva under 

samtyckesformuläret. Intervjuerna skedde på distriktssköterskornas arbetsplatser, där 

informanterna själva fick välja tid och plats, detta för att de skulle känna sig så bekväma 

och trygga som möjligt vid intervjutillfället. Intervjuerna inleddes med en öppen fråga, 

”Kan du berätta om ditt arbete med ett överviktigt barn?”. Syftet med detta var att få 

informanterna att tala så fritt kring ämnet som möjligt. Därefter stöttades intervjuerna av 

förutbestämda följdfrågor i de fall det ansågs nödvändigt för att få fram relevant 

information gentemot studiens syfte. Följdfrågorna var enligt följande: ”Vad har du för 

redskap att tillgå i ditt arbete med ett överviktigt barn?” och ”Vad har du för erfarenheter 

av vad som påverkar dig i ditt arbete med överviktiga barn?”. Varje intervju tog 20-30 

minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant i nära anslutning till 

intervjutillfället. Innan studien genomfördes en pilotintervju för att undersöka om 

strukturen på intervjun var optimal. Då denna föll väl ut inkluderades den i studien. 

Analys  

Materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys, med fokus på en manifest 

abstraktionsnivå, baserad på Lundman och Graneheim (2008). Fokus var att beskriva 

variationer genom att analysera skillnader och likheter i texten. Dessa kodades och 

kategoriserades på olika nivåer. För att kunna tolka text måste det finnas kunskap om det 

sammanhang som studien genomförs i, till exempel studiedeltagarnas levnadsförhållanden, 

och det sammanhang som omger texten. En text kan inte plockas från sin omgivning, det 

vill säga, en text är inte fri från sitt sammanhang (Lundman & Graneheim, 2008). 

En manifest analysnivå innebär att beskriva det synliga och tydliga i texterna, vilket görs 

genom att beskriva vad informanterna säger. En latent metod däremot innebär att tolka det 

informanterna säger, genom att analysera de underliggande meningarna med texterna som 

man erhållit från intervjuerna (Downe-Wamboldt, 1992). Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) innebär både den manifesta och den latenta abstraktionsnivån en viss grad av 

tolkning, det som skiljer dem åt hur djupt tolkningen görs (Graneheim & Lundman, 2004). 

Kvalitativ innehållsanalys har vissa etablerade begrepp som det arbetades efter. De 

transkriberande intervjuerna bildade analysenheter. Efter att ha läst igenom 

analysenheterna erhölls en helhetsbild, och utifrån den kunde domäner plockas ur. 

Domäner utgör en grov struktur av intervjutexterna. Domänerna kan identifieras utan 

någon djupare tolkning (Lundman & Graneheim, 2008). Utifrån dessa domäner hittades 

meningsenheter som var meningsbärande delar av texten. Enligt Lundman och Graneheim 

(2008) får meningsenheterna inte vara för stora eller innehålla flera betydelser, då det utgör 

en risk att viktig information förloras när analysprocessen fortskrider. De får heller inte bli 
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för små, så att de splittras för mycket och mister sin bärighet. I nästa steg kondenserades 

meningsenheterna, det vill säga, texten gjordes kortare och mer lätthanterlig, utan att tappa 

den centrala betydelsen. De kondenserade meningsenheterna fördes samman, 

abstraherades, till en högre logisk nivå och försågs med en kod som kortfattat beskrev dess 

innehåll. Varje författare kodade alla åtta intervjuer enskilt, därefter diskuterades och 

jämfördes det kodade materialet. Giltigheten av det som abstraherats kontrollerades 

gentemot meningsenheter och kondenserad text. Genom att sammanföra flera koder med 

liknande innehåll bildades sedan kategorier. Enligt Lundman och Graneheim (2008) ska 

innehållet i en kategori vara närbesläktat och kategorierna bör vara tydligt avgränsade. 

Data ska inte kunna passa in i mer än en kategori. Text om människors upplevelser gör att 

denna huvudregel kan vara svår att tillgodose då en upplevelse kan passa in i två eller flera 

kategorier. En kategori kan då omfatta ett antal underkategorier. En kategori svarar på 

frågan ”Vad?” och beskriver innehållet (Lundman & Graneheim, 2008). Exempel på 

studiens analysprocess framgår av figur 1. 

 

Meningsbärande 

enhet 

 

Kondenserad 

meningsenhet 

 

Kod 

 

Underkategori 

 

Kategori 

”MI är ju 

jättebra, just det 

här att försöka ha 

öppna frågor, 

och höra hur dom 

tänker själva och 

också det här om 

dom är beredda 

på att göra nån 

förändring… så 

det har man ju 

stor nytta av…”   

 

MI är jättebra, 

att försöka ha 

öppna frågor, 

och höra hur 

dom tänker 

själva och om 

dom är beredda 

på att göra nån 

förändring. 

MI är bra för 

att höra deras 

egna tankar.  

MI som 

samtalsmetod. 

Samtalet som 

en bra 

arbetsmetod. 

Figur 1. Exempel på analysprocessen. 

Etiska överväganden 

För att ta hänsyn till de etiska aspekter vid forskning som omfattar människor, visa 

deltagarna respekt samt skydda deras integritet följdes Helsingforsdeklarationen (2008). 

Helsingforsdeklarationen förtydligas i Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, u.å.). Där läggs stor vikt på information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande av information. 

Efter reflektion av studiens nytto- och riskaspekter framkom att nyttan med denna studie 

övervägde risken. Informanterna ska känna sig trygga med att den information de delger 

under intervjun inte kan komma att påverka dem negativt. Information gavs därför 

angående konfidentialitet där författarna klargjorde att data, personer och platser inte 
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kunde identifieras. Materialet behandlades konfidentiellt och kodades. Verksamhetschef 

och informanter gav sitt skriftliga samtycke innan intervjuerna påbörjades. Informanterna 

fick muntlig och skriftlig information om studiens syfte och tillvägagångssätt. Deltagandet 

var helt frivilligt och de hade rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Information 

gavs också om att det givna materialet under intervjun ägs av informanten och att 

informanten därmed hade rätt att vid avhopp återfå allt material gällande den personen och 

att det då inte kom att ingå i studien. Informanterna informerades om att insamlade 

uppgifter endast används i denna studie, och inte för något annat ändamål. Material från 

studien förvaras inlåst och kommer att förstöras efter avslutad studie då uppsatsen blir 

godkänd. Det praktiska utförandet av de etiska aspekterna grundade sig på Polit & Beck 

(2008). 
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RESULTAT 

Analysen av datamaterialet resulterade i fjorton underkategorier och fem kategorier vilka 

presenteras i figur 2. 

 

 

Underkategori 

 

Kategori 

BMI och tillväxtkurva  

Arbetet förenklas med användbara verktyg Skriftlig information till 

föräldrarna 

Gruppverksamhet 

Personligt engagemang och 

värderingar 

 

Betydelsen av distriktssköterskornas  

interna och externa resurser 
Tid och prioritering 

Att stötta varandra  

Vikten av stöd från kollegor och andra professioner Samarbete med dietist och 

andra yrkeskategorier 

 

Att prata ostört och ta sig tid  

 

Samtalet som arbetsmetod 

MI som samtalsmetod 

Att få föräldrarna medvetna 

och inse allvaret 

Ämnets känslighet 

Viljan att förändra familjens 

vanor 

 

Föräldrars engagemang en förutsättning                           

för ett bra arbete Föräldrarnas aktiva 

deltagande 

Föräldrarnas egna ansvar 

Figur 2. Presentation av underkategorier och kategorier. 
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Arbetet förenklas med användbara verktyg 

Både BMI-kurvan och tillväxtkurvan var användbara och tydliga verktyg för att identifiera 

övervikt hos ett barn. Genom kurvorna fick distriktssköterskorna tydliga fakta som kunde 

diskuteras kring. Ett annat verktyg som användes i mötet med föräldrar till överviktiga 

barn var skriftlig information. Den ansågs tillräcklig på basnivå, men inbjöd inte till ett 

fördjupat samtal och diskussion med föräldrarna om barnets övervikt. Gruppverksamhet 

kunde vara ett bra arbetssätt, men det var svårt att få deltagare till grupperna. 

Distriktssköterskorna ansåg att föräldrarnas ointresse och bristande motivation var 

avgörande för deltagandet. Det framkom att individuella möten kunde vara ett mer 

effektivt arbetssätt. 

BMI och tillväxtkurva 

Tillväxtkurvan användes flitigt och distriktssköterskorna utgick från den. Deras erfarenhet 

var att tillväxtkurvan var ett enkelt verktyg att arbeta med och användes vid, i stort sett, 

alla besök. BMI-kurvan sade mer än tillväxtkurvan och var därmed ett tydligare verktyg. 

Den talade sitt tydliga språk och erfors som distriktssköterskornas bästa verktyg. 

”BMI-kurvan tycker jag är jättepositiv. /…/ …jag tror nog kanske att det är den som är 

vårt bästa verktyg idag.”  

BMI-kurvan var även ett bra verktyg för distriktssköterskorna i arbetet med att 

medvetandegöra föräldern om problemet. Både BMI och tillväxtkurvan ansågs vara en bra 

utgångspunkt för samtal och diskussion.  

”Vi utgår alltid från tillväxtkurvan, för det är ju ändå… den speglar mycket, och då vill 

man se helheten, hur mår barnet och hur växer barnet, och i det blir det ju ett samtal med 

föräldrarna om kost, aktivitet, dryck…” 

Skriftlig information till föräldrarna 

Det framkom olika erfarenheter gällande den skriftliga informationen som delades ut på 

barnavårdscentralerna. Materialet var nyligen reviderat och bestod av broschyrer gällande 

kost och motion. Distriktssköterskorna erfor att broschyrerna var bra utformade och att 

materialet var tillräckligt på basnivå. Dock innehöll broschyrerna alltför komprimerad text 

och i jämförelse med det tidigare materialet ansågs det inte inbjuda till en diskussion med 

föräldrarna, då det inriktade sig mer allmänt till barns kost-och motionsvanor.  

”Jag tycker det är väl mycket komprimerad text på dom bladen, vi hade tidigare ett annat 

material där föräldern mer i detalj fick beskriva barnets matintag under hela dagen så, 

och det tyckte jag kanske gav en bättre, det blev bättre diskussion om vad barnet åt. 

Föräldern fick verkligen tänka efter.” 

Gruppverksamhet 

Ett verktyg och arbetssätt i arbetet med överviktiga barn var gruppverksamhet. Där 

samlade distriktssköterskorna föräldrar till överviktiga barn för att i grupp diskutera med 

varandra och få stöttning för att kunna hjälpa sitt överviktiga barn och göra förändringar i 

familjen. Det var inte alltid distriktssköterskorna lyckades med att starta upp denna typ av 
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verksamhet då det innebar svårigheter. Den största svårigheten var att föräldrarna var 

ointresserade och omotiverade. 

”jag tror det är svårt både att utforma det så att det tilltalar folk, och sen är det svårt att få 

folk att vara med, att det lockar, och föräldrarna känner sig motiverade…” 

Grupper kunde vara ett bra arbetssätt som det gick att arbeta mer med. Det erfors vara ett 

bra arbetssätt för att diskutera, stötta och ge varandra tips och råd. De som däremot hade 

reell erfarenhet av denna typ av gruppverksamhet med ett lågt föräldraengagemang trodde 

att individuella möten kunde vara ett bättre arbetssätt. 

” …varför fick vi inga grupper när vi var tämligen aktiva? Så det kanske inte var något 

bra sätt /.../ … jag tror mycket på det här när man individuellt kan komma och man kan 

prata och diskutera och kolla lite på vikten och vad de har för tankar kring det då. Jag tror 

nog lite mer på det då.” 

Betydelsen av distriktssköterskornas interna och externa resurser 

Distriktssköterskornas arbete påverkades dels av deras personliga engagemang, som kunde 

ses som en intern resurs. Det personliga engagemanget styrdes av intresse och värderingar.  

Externa resurser som framkom var vad verksamheten riktade sitt fokus mot, liksom hur 

mycket tid som fanns att tillgå för distriktssköterskornas arbete med det överviktiga barnet.  

Personligt engagemang och värderingar 

Distriktssköterskornas personliga intresse och engagemang styrde hur de valde att arbeta 

med överviktiga barn. De erfor att det fanns individuella skillnader i arbetssätt eftersom 

alla är olika som människor och därmed tror mer eller mindre på olika arbetsmetoder. En 

faktor som spelade stor roll för det personliga engagemanget var de egna värderingar kring 

barnets övervikt som distriktssköterskorna hade. Det var viktigt att arbeta med sin 

professionella hållning och inte låta värderingar styra arbetet. 

”… att man försöker att inte lägga en värdering i det, det tror jag är jätteviktigt när det 

gäller det här /…/ att ens egna värderingar inte lyser igenom och ja, det är väl det man får 

jobba lite på, det är väl det viktigaste tycker jag…” 

Utbildning blev en resurs även i det personliga engagemanget då det gjorde att 

distriktssköterskorna fick en tankeställare, vilket kunde resultera i ett mer aktivt arbetssätt.  

”…ibland kan ju behöva bli påmind också, när man haft en utbildning blir det ju lite såhär 

att man jobbar lite mer aktivt med det…” 

Tid och prioritering 

Distriktssköterskornas erfarenhet var att de saknade tid, då deras arbetstid generellt var 

begränsad. De uttryckte en känsla av att inte kunna påverka hur mycket tid de hade att 

tillgå, utan ansåg att det låg på politisk nivå.  Det gick i perioder hur aktivt verksamheten 

arbetade med olika frågor. I vissa perioder arbetades det intensivt med enbart det aktuella 

området, för att sedan helt släppa det och fokusera på något annat. Det medförde att andra 

arbetsområden föll i skymundan. Om verksamheten valde att prioritera ett område 
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påverkade det således distriktssköterskornas arbetsutformning. Även om verksamheten 

valde att prioritera ett annat område än övervikt hos barn försökte distriktssköterskorna 

hålla ämnet levande och ha det med sig. Det framkom att det var lätt att tappa fokus efter 

en tids arbete inom ett specifikt område, och distriktssköterskorna uttryckte att 

verksamheten hade tappat fokus på barns övervikt de senaste åren.  

”Jag upplever väl att allting går lite i vågor, att det är vissa saker som man kanske 

prioriterar mycket under en period och sen så trillar det bort och så är det nåt annat som 

man prioriterar. Och så är det väl hela tiden i verksamheten /….. / vi försöker ändå ha det 

lite levande. Och vi har ju en speciell dag här nu, där vi har extra tanke på det här med 

mat och motion, så det finns väl ändå med oss.” 

Vikten av stöd från kollegor och andra professioner 

Det framkom att stöd från kollegor var viktigt för distriktssköterskorna, samt att få träffas 

och diskutera ämnet. Samarbete med dietist var nödvändigt och ett mycket uppskattat stöd 

i deras arbete. Av dietisten fick distriktssköterskorna bra information om kost, och 

värdefull hjälp och rådgivning om de egna resurserna kändes otillräckliga. Det framkom att 

tid med dietist hade minskat, och att det var något som saknades. Dietisten erfors även vara 

ett bra stöd för föräldrarna. För att få mer tyngd i sina argument som distriktssköterska 

kunde en läkarkontakt vara en tillgång. 

Att stötta varandra 

Det var viktigt att distriktssköterskorna kunde prata med, och kände stöd från sina kollegor 

inom barnhälsovården, eftersom ämnet övervikt kunde kännas svårt att arbeta med. Det var 

även viktigt att träffa distriktssköterskor från andra barnavårdscentraler, för att kunna 

diskutera och stötta varandra. Vid de områdesträffar som anordnades kände 

distriktssköterskorna att de fick den möjligheten. Genom samarbete kunde de ge och få 

råd, och ventilera hur arbetet med överviktiga barn utfördes. 

”…vi stöttar ju varandra inom BVC, och sedan har vi ju våra områdesträffar där vi träffas 

och kan diskutera…” 

Samarbete med dietist och andra yrkeskategorier 

Dietisten fanns som stöd, hon var lätt att prata med och hon visade intresse för deras 

frågor. Samarbetet hade dock minskat på grund av att barnhälsovården hade fått färre 

timmar att tillgå med dietisten än tidigare. Tid med dietisten var därför något som 

saknades, i den bemärkelsen att de inte kunde träffa dietisten lika mycket tillsammans med 

sina kollegor, och få värdefulla diskussioner och utbyte av erfarenheter.  

”Dietiststöd behöver vi ju. Och tidigare hade ju barnhälsovården mer timmar av dietist än 

vad vi har nu och jag kan nog sakna det lite grann. Samtidigt som, jag ska inte säga att vi 

inte har dietiststöd för vi kan ha dietister om det skulle vara så, men jag tror att det är 

viktigt i arbetsgruppen att vi har en levande diskussion med dietist om mat och kost så att 

man delger varandra sina erfarenheter så, vad som har fungerat, vad som har varit bra.” 
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Dietisten erfors inte bara som ett stöd för distriktssköterskorna i deras arbete utan även som 

en resurs som användes till familjen. I första hand gav distriktssköterskorna själva ut råd 

kring kost, det var ingen rutin att föräldrarna fick träffa dietist. Om däremot inte råden som 

gavs var tillräckliga kontaktades dietisten som då kunde stötta familjen med sin fördjupade 

kompetens. Det såg olika ut hur distriktssköterskorna valde att handskas med råd som var 

kopplade till en viss kompetens. Stöd och kunskap från dietist kunde ge trygghet i att själv 

ge fördjupade råd.  

”Vi har en dietist för hela kommunen, som vi kan nyttja om det är så, men vi erbjuder det 

inte som rutin i första hand, utan försöker se att föräldrarna först tar till sig våra råd, 

oftast räcker det tycker jag.” 

I de fall distriktssköterskorna inte kände att de fick respons eller såg resultat fann de även 

stöd hos läkare och psykolog inom barnhälsovården. Genom dessa professioner kunde 

distriktssköterskorna få stöd och råd om hur de skulle komma vidare i arbetet, och kunde 

även erbjuda en direktkontakt med ovan nämnda professioner. Genom att familjen fick 

träffa exempelvis läkaren, som ofta upplevs auktoritär, kände distriktssköterskorna att 

deras råd fick en större tyngd.  

Samtalet som arbetsmetod 

För att få ett givande samtal ansågs tiden vara en grundläggande faktor samt att 

distriktssköterskorna fick möjlighet att tala enskilt med föräldrarna. MI, motivational 

interviewing, lyftes fram som en mycket väl fungerande och viktig metod för att forma ett 

samtal där distriktssköterskorna kunde nå fram till föräldrarna, och få dem motiverade. 

Genom samtalet var förhoppningen att föräldrarna själva skulle kunna finna orsak och bli 

medvetna om problemet, utan att distriktssköterskorna styrde dem för mycket i den 

processen. Det kunde ta lång tid innan distriktssköterskorna kände att de lyckades nå fram 

till föräldrarna, och känslan av att inte få önskad respons kunde vara frustrerande. Det var 

svårt att få föräldrarna motiverade till att genomföra förändringar. Att ämnet är så laddat 

och känsligt för många föräldrar uppfattades även det som svårt för distriktssköterskorna, 

dock erfors att ämnet inte var lika tabubelagt som tidigare. Distriktssköterskornas 

erfarenhet av ämnet blev ett viktigt redskap i samtalet. 

Att prata ostört och ta sig tid 

När distriktssköterskorna upptäckte ett barn med övervikt hade de vanligen endast tid 

avsatt för ett rutinbesök, och det krävdes mer tid för att samtala kring det problem som 

hittades. Om distriktssköterskorna ansåg att problematiken var så stor att de behövde ha ett 

mer ingående samtal med föräldrarna föreslogs ett nytt besök istället för att försöka 

komprimera samtalet på en kort tid.  

En av grundpelarna för att få till ett samtal med god kvalitet var att distriktssköterskorna 

fick möjlighet att tala enskilt med föräldrarna. Att ha barnet med vid samtalet erfors 

negativt av flera orsaker. Dels ansågs det viktigt att inte diskutera vikten som ett problem 

inför barnet, med tanke på hur barnet kunde uppfatta situationen och reagera på det faktum 

att vuxna sade att de har en övervikt. Det erfors även hämmande för distriktssköterskorna 

att ha barnet med vid samtalet, att det blev en osäkerhet kring hur problematiken skulle tas 

upp, och vad som skulle sägas. 
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”… för det är ju det bästa egentligen att man får prata ostört utan att behöva känna ”vad 

ska jag säga nu om barnet”, för barnen kan ju vara väldigt intuitiva, och reagera på när 

det är ett samtal som de inte riktigt trivs med, så det är ju det bästa att barnet inte är med i 

så fall…” 

Att få föräldrarna medvetna och inse allvaret 

Samtalets mål var att få en bra kontakt med föräldrarna, att lyckas få med sig föräldrarna 

och att få dem medvetna och motiverade. Distriktssköterskornas erfarenhet var att den 

största svårigheten i samtalet var att få föräldrarna att verkligen inse problemets existens, 

och hur allvarligt det var och kan komma att bli för barnet i fråga. Om föräldrarna inte 

insåg allvaret var det, i princip, omöjligt att kunna hjälpa det överviktiga barnet. Det var en 

stor utmaning att få en god kontakt och medvetandegöra föräldrarna. Genom att hjälpa 

föräldrarna att granska sin situation närmare kunde omedvetna orsaker till barnets övervikt 

hittas. Distriktssköterskorna gav föräldrarna redskap för att själva hitta orsaken.  

”… så får man försöka prata utifrån då vad dom har för kostvanor utan att komma med för 

mycket pekpinnar. Att fråga föräldrarna om dom själva har någon idé om varifrån barnet i 

såna fall har fått sin övervikt, om dom vet om att barnet äter mycket av någonting, om det 

är ett barn med god aptit…” 

Med barnets bästa i fokus poängterades vikten av att arbeta mer med de föräldrar som inte 

ville inse allvaret. Distriktssköterskorna gav upprepad information och försökte nå 

föräldrarna. Samtidigt var deras erfarenhet att det var svårt, men oerhört viktigt att samtalet 

inte satte föräldrarna i en försvarsställning. 

”Det svåraste är nog egentligen att få föräldrarna att inse det här… att det faktiskt är… 

allvarligt, att det liksom inte bara är det här lite rara mulliga som är så gulligt, som dom 

springer av sig.” 

Distriktssköterskorna uttalade en otillräcklighet och frustration när de inte kunde motivera 

föräldrarna, och rannsakade sig själva för att få fram om de gjorde något fel de gånger de 

inte lyckades i sitt arbete. Det uttrycktes som ett dilemma i arbetet.  

”...när de inte tar åt sig, och går ner i vikt, så tar man åt sig själv och funderar vad man 

gör för fel som inte kan motivera dom tillräckligt. Det tror jag man har som dilemma när 

man jobbar med detta.” 

MI som samtalsmetod 

En av de viktigaste faktorerna för hur samtalet borde utformas var att använda sig av öppna 

frågor och därigenom försöka fånga hur föräldrarna själva upplevde problematiken. MI 

som samtalsmetodik uppfattades som en stor hjälp för distriktssköterskorna, där grunden 

var att kunna fånga föräldrarnas intresse och få dem att förstå allvaret i situationen. Det 

ansågs viktigt att utgå från föräldrarnas behov, och ge individuellt anpassat stöd. 

”MI är ju jättebra, just det här att försöka ha öppna frågor, och höra hur dom tänker 

själva och också det här om de är beredda på att göra någon förändring… så det har man 

ju stor nytta av…” 
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Det framkom att verksamheten hade satsat på att utbilda distriktssköterskorna i 

samtalsmetodiken MI. En gemensam nämnare var att det tog tid att komma in i, och ändra 

sitt samtalsupplägg, och att det var lätt att falla tillbaka i gamla vanor. För att kunna 

använda sig av MI efterfrågades uppföljningar av utbildningen, då det framkom att deras 

erfarenhet var att MI behövde hållas aktuellt för att arbetssättet inte skulle glömmas bort. 

”Jag tror på det här att prata med föräldrarna enligt MI-metoden, motiverande intervju. 

Även om vi har den utbildningen så behöver den ständigt filas på och tas upp till ytan så 

att man håller det levande.” 

Ämnets känslighet 

Det framkom att barns övervikt var ett känsligt ämne. Det fanns stora individuella 

skillnader i hur föräldrarna reagerade, och vilken respons de gav, när distriktssköterskorna 

samtalade kring det faktum att deras barn hade problem med vikten. Vissa föräldrar fick de 

lätt kontakt med, andra ville inte prata om det, vilket gjorde det svårt att få ett givande 

samtal. 

”Det är väl svårt många gånger. Ja, det är så individuellt kan jag säga. En del kan säga 

att ”ja, jag har haft mina funderingar hur det ligger till”/…../ så de reagerar på det viset. 

Och andra blir jätteförvånade och en del vill inte ens prata om det utan tycker att det är 

något onödigt att prata om, så där får man väldigt olika respons när man pratar.” 

Barnets övervikt kunde till och med vara så känsligt att föräldrarna vägrade att ta emot den 

hjälp som erbjöds dem och barnet. Att som distriktssköterska bli upplevd som någon som 

kritiserar föräldern angående hur de sköter sitt barn kunde kännas svårt, men det framkom 

även en medvetenhet från distriktssköterskornas sida varför vissa föräldrar reagerade som 

de gjorde. De var medvetna om att det är mänskligt att vilja skydda sitt barn, och att 

föräldern kan vara sårbar. Särskilt sårbart uppfattades det vara om någon av föräldrarna 

själva hade problem med övervikt, eller hade haft problem med det under sin uppväxt. De 

föräldrarna hade enligt distriktssköterskorna en tendens till att vilja skydda sina barn, och 

det kunde vara extra känsligt att prata om ämnet med dessa föräldrar.  

”Det är ju väldigt olika hur känsligt det är för föräldrarna, och det är klart, för en del är 

ju övervikt väldigt känsligt, det kanske är något som man vuxit upp med själv och haft 

jobbigt i skolan, där märker man ju att de föräldrarna kan ha en tendens att skydda sitt 

barn…” 

Samtidigt som distriktssköterskorna beskrev ämnet som väldigt känsligt, fanns det en 

uppfattning om att det ändå har blivit lättare att diskutera barns övervikt de senaste åren. 

Det ansågs råda en mer öppen attityd från samhället i stort då det är ett relativt vanligt 

förekommande problem med övervikt, både bland barn och vuxna, vilket har lett till att 

ämnet inte längre är lika tabubelagt. Deras erfarenhet var att distriktssköterskor har en 

väldigt viktig uppgift gällande att visa tydlighet i att barns övervikt inte är något skamligt. 

Förr samtalades det mer i smyg, i förbifarten, om barnets övervikt, vilket kunde ge signaler 

till föräldrarna om att det var ett tabubelagt ämne som inte ansågs accepterat på samma sätt 

som i dagens samhälle. 

”...sen är det nog lättare nu, man har en mer öppen attityd nu, jag menar, fetma… och 

överviktsproblemet är ju stort i hela västvärlden, så det är nog inte så tabubelagt längre 
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att prata om /… / och det tror jag inte man var så bra på förr, man försökte nog ta det lite 

mer… lite smygande, i förbifarten liksom… och det är nog det viktigaste tror jag, att man 

gör så att man är tydlig och visar att detta inte är skamligt…”  

Distriktssköterskornas erfarenhet ansågs bidra starkt till ett givande samtal kring det 

känsliga ämnet. Genom erfarenhet minskade rädslan för att ta upp ämnet och barns 

övervikt uppfattades inte som ett lika tabubelagt ämne. Erfarenhet uppfattades därför som 

ett viktigt redskap i arbetet med överviktiga barn och deras föräldrar. 

”…så har man själv blivit bättre med åren, fått lite erfarenhet, man var ju lite mera rädd 

när man var yngre för att klampa in…” 

Föräldrars engagemang en förutsättning för ett bra arbete  

Distriktssköterskorna var väl medvetna om hur svårt det är att bryta en gammal vana och 

lära sig en ny.  För att handskas med överviktiga barn i familjen krävs ofta att hela familjen 

ändrar sina kost- och motionsvanor. Det var viktigt att föräldrarna var aktivt deltagande 

och visade engagemang i arbetet kring barnets övervikt. Distriktssköterskorna ansåg att det 

var föräldrarnas ansvar att ta till sig den information som gavs, samt att ansvara för 

familjens kosthållning.  

Viljan att förändra familjens vanor 

Distriktssköterskornas erfarenhet var att många föräldrar visste att de måste ändra sina 

vanor men att de hade svårt att ta tag i och bryta invanda mönster. Det kunde kännas 

jobbigt och stort eftersom det kunde ta tid innan en ny vana etablerades. Om flera i 

familjen bar på en övervikt var det viktigt med en förändring i hela familjen. Det kunde 

även vara svårt i familjer där enstaka barn var överviktigt medan övriga familjen var 

normalviktig och att i dessa familjer hitta former för de olika individerna. Framförallt 

behövde familjen vara redo för en förändring. Föräldrarna behövde engagera sig och förstå 

att det handlade om hela familjens vanor.  

”…man måste ju ha med föräldrarna  /.../ för det här är ju familjens angelägenhet.” 

Föräldrarnas aktiva deltagande 

Att få ett aktivt deltagande från föräldrarna var viktigt. Distriktssköterskorna erfor att vissa 

föräldrar själva tog kontakt med barnhälsovården då de märkte tendenser till övervikt hos 

sitt barn. Visade föräldern intresse av att få tips och idéer så hade distriktssköterskorna 

information och råd att ge. Föräldrar som erkände att de var medvetna om övervikten hos 

barnet hade ofta en strategi och tanke om åtgärd. Att få med föräldrarna och höra efter vad 

de kan tänka sig är orsak till övervikten och vad de kan förändra för att förbättra 

situationen var viktigt. 

”Jag kan tycka att det är väldigt bra när de själva berättar hur en dag ser ut när det gäller 

mat och att de själva kommer på nån sak som att det kanske vi skulle kunna dra ned på…” 
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Föräldrarnas egna ansvar 

Distriktssköterskorna ansåg att föräldrarna hade ett eget ansvar. De kunde aldrig tvinga 

någon utan endast erbjuda sin information och stöttning. Deras erfarenhet var att 

föräldrarnas livssituation och kunskap inverkade på hur de tog till sig informationen. 

Distriktssköterskornas erfarenhet var att det förekommer lyxigare vanor nuförtiden, att det 

äts finare mat även under veckodagarna och att det kan finnas en trend i att lyxa till det. De 

erfor även att det äts större mängd sötsaker, flera dagar i veckan. Föräldrarnas egna ansvar 

innefattade även att det var de som avgjorde vad som skulle finnas hemma i kostväg. 

”Jag brukar säga det att det är ju inte, barnet köper ju inte maten eller godiset eller 

drickan eller vad det nu är, utan det är ju föräldrarna som gör.” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Då studien avsåg att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av vad som påverkar arbetet 

med överviktiga barn valdes en kvalitativ metod med induktiv ansats. Kvalitativ metod 

bygger på subjektiva erfarenheter och upplevelser och ansågs därför lämplig då det var den 

subjektiva sanningen som avsågs att beskriva. Den induktiva ansatsen innebär att 

förutsättningslöst analysera texter utan att analysen styrs av några ramar (Lundman & 

Graneheim, 2008). Analysen av denna studie baserades på distriktssköterskornas 

berättelser kring sina erfarenheter. Val av metod och ansats för studien ansågs därför 

relevant. 

Trovärdigheten för studien ansågs öka i och med de valda inklusionskriterierna. Eftersom 

studiens syfte var att belysa erfarenheter ansågs det fördelaktigt att välja informanter som 

har arbetat ett antal år inom området. Det fanns dock en medvetenhet om att antalet år inte 

alltid avgör graden av erfarenhet inom ett visst ämne, men det ansågs ändå troligare att få 

ett tillförlitligt resultat utifrån de valda inklusionskriterierna. Dessa medförde att en 

tillfrågad informant fick exkluderas då det framkom att denna inte arbetat tillräckligt 

många år sammanhängande inom barnhälsovården. Informanter valdes från fyra olika 

barnavårdscentraler inom Skaraborg, vilket anses kan ha bidragit till ett bredare resultat. 

Som datainsamlingsmetod valdes en kvalitativ forskningsintervju. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) är intervjuernas avsikt att försöka förstå världen ur informanternas 

synvinkel och att därigenom tydliggöra mening ur deras erfarenheter. Intervjuer ansågs 

därför vara en lämplig metod för att få svar på syftet. Materialet bestod av åtta intervjuer 

vilket ansågs tillräckligt efter påbörjad analysprocess för att uppnå en variation och 

mättnad. 

Intervju som datainsamlingsmetod var fördelaktigt då det gav en direktkontakt med 

informanterna. Detta innebar möjlighet till fördjupning och förtydligande under samtalets 

gång och gav en mer levande dialog. Informanterna gav en god respons och viljan att 

berätta var stor. Intervjuerna kom att vara ostrukturerade, med en öppen fråga som 

informanterna fick berätta fritt utifrån. För att få ett flyt, med större djup och bredd, i deras 

berättande ställdes även vissa förutbestämda följdfrågor i de fall det ansågs nödvändigt. 

Detta var gynnsamt i de fall där informanternas svar inte var tillräckligt uttömmande 

gentemot studiens syfte. Transkribering av intervjuerna skedde i nära anslutning efter varje 

avslutad intervju för att ha intervjun färskt i minnet och minimera risken för felskrivning. 

Det gav även möjlighet att reflektera över intervjun och möjliga förbättringar till 

nästkommande intervju utan att premisserna för den skull förändrades. 

Nackdelar med intervju som datainsamlingsmetod var att datainsamlingen eventuellt kunde 

påverkas av den oerfarenhet som fanns hos intervjuarna. Vid transkribering framkom vissa 

oklarheter som kunde ha förtydligats under intervjuernas gång. Det kunde även vara svårt 

att få informanten att hålla sig till vad som var relevant för studiens syfte. Detta har dock 

inte setts som en nackdel i det totala materialet, då datan ändå har svarat väl gentemot 

studiens syfte. För att få fram informantens beskrivningar krävs att forskaren stimulerar 

berättandet, vilket innebär att forskaren blir en del av intervjun och medverkar till 

bildandet av textmaterialet (Lundman & Graneheim, 2008). Det har reflekterats över detta, 
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då det krävs en balansgång och att intervjuaren har kännedom om sin egna eventuella 

påverkan. Ett resultat kan inte ses som oberoende av forskaren och dennes förförståelse är 

en viktig del i analysen (Graneheim & Lundman, 2008). Informanterna var åtta stycken till 

antalet. Författarna intervjuade fyra informanter vardera, med en medvetenhet om att det 

kunde vara en nackdel med två olika intervjupersoner. Vid påbörjad analysprocess 

framkom att intervjuerna genomförts likartat och det sågs därför inte som en svaghet för 

studiens resultat. Under ett par av intervjuerna avbröts intervjuerna av störande moment i 

form av att en kollega till informanterna knackade på dörren. Det har övervägts om det 

inverkat på samtalets kvalitet, men då samtalet återupptogs på ett naturligt och följsamt sätt 

torde ej så vara fallet. 

Som analysmetod valdes kvalitativ innehållsanalys, inspirerad av Graneheim och 

Lundmans (2008) beskrivning av denna. Denna metod ansågs enkel och tydlig att följa. 

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet är begrepp som används för att visa 

trovärdigheten i en analys i kvalitativ metod (Graneheim & Lundman, 2008).  

Giltighet innefattar sanningshalten i materialet. Genom att noggrant beskriva urval och 

analysarbete ges läsaren möjlighet att bedöma giltigheten. Att tydliggöra giltigheten genom 

citat är ett annat sätt (Graneheim & Lundman, 2008). Författarna har tydliggjort såväl urval 

som analysarbete liksom styrkt textmaterialet med relevanta citat. Detta anses därför ge 

studien en god giltighet. 

Tillförlitlighet till resultatet fås genom att analysarbetet beskrivs noggrant och stärks när 

delar av analysarbetet genomförs tillsammans med forskarkollega. Då ges möjlighet att 

reflektera och diskutera olika abstraktionsnivåer för koder och kategorier (Graneheim & 

Lundman, 2008). Analysen i denna studie genomfördes i två steg. I första delen 

analyserades alla intervjuer enskilt fram till kodning. Texterna analyserades 

förutsättningslöst och baserades på informanternas subjektiva berättelser om sina 

erfarenheter, vilket ökar tillförlitligheten. Därefter jämfördes och diskuterades koderna och 

materialet i stort. I detta avseende framkom liknande kodning, vilket stärker 

tillförlitligheten. Kategoriseringen av koderna gjordes gemensamt. En manifest ansats 

valdes. Det innebar att textmaterialet bearbetades upprepade gånger under analysprocessen 

för att säkerställa att analysen höll sig textnära. Det har funnits kontinuerlig kontakt med 

handledare som är väl insatt i omvårdnadsforskningens principer. Denna har upprepade 

gånger granskat studien vilket ökar tillförlitligheten. 

Överförbarhet handlar om i hur stor utsträckning ett resultat kan föras över till andra 

situationer och grupper (Polit & Beck, 2008). För att lättare kunna bedöma överförbarheten 

behövs en noggrann beskrivning av urval, informanter, datainsamlingsmetod, analysmetod 

och omständigheter som kan påverka studien (Graneheim & Lundman, 2008). Studien 

anses innehålla en noggrann beskrivning av ovanstående. Sedan är det, enligt Graneheim 

och Lundman (2008), upp till läsaren att bedöma om resultatet är överförbart till andra 

grupper eller situationer. 
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Resultatdiskussion  

Av resultatet framgår att kontakten med föräldrarna är en grundläggande, central faktor 

som påverkar distriktssköterskornas arbete med det överviktiga barnet. Nås inte föräldrarna 

är det omöjligt att hjälpa barnet. Föräldrarna har därför en nyckelroll i 

distriktssköterskornas arbete.  

Resultatet visar att distriktssköterskorna tycker att det kan vara svårt att samtala om barns 

övervikt, då de erfar att det kan vara ett känsligt ämne för många föräldrar. Det kan vara 

särskilt känsligt om föräldrarna själva är överviktiga, eller har varit det under sin uppväxt. 

Detta framkommer även i Edvardsson, Edvardsson och Hörnstens (2009) studie, där deras 

slutsats blev att det är svårt att ta upp viktfrågor, speciellt om föräldern själv är överviktig. 

Denna studies resultat visar att distriktssköterskorna själva inte anser att ämnet är lika 

tabubelagt idag som för några år sedan. Det pratas mer allmänt om övervikt i dagens 

samhälle. De ser det som en viktig uppgift att tydligt förmedla att barns övervikt inte är 

något skamligt. Distriktssköterskorna har under åren även fått mer erfarenhet i att möta 

överviktiga barn och deras föräldrar. Erfarenheten anses generera ett annat synsätt kring 

barns övervikt, där distriktssköterskornas eventuella rädsla inte längre är ett hinder för 

samtalet. Det finns en tro och ett hopp om att erfarenheten även bidrar till att 

distriktssköterskorna kan samtala om det känsliga ämnet på ett naturligt och stimulerande 

sätt. Resultatet visar att distriktssköterskorna uppfattar erfarenhet i yrket som en styrka för 

att lättare kunna möta föräldrar till överviktiga barn. Det kan spekuleras om det faktum att 

det numera pratas mer allmänt om barns övervikt föder en mer tillåtande syn på 

överviktiga barn. Genererar denna syn i så fall en större acceptans av övervikt, där 

hälsoriskerna inte tas på fullaste allvar? Det bör finnas en tydlig balans i att inte 

skuldbelägga barnet för sin övervikt, och att inte för den sakens skull bortse eller negligera 

de hälsorisker som övervikten innebär.  

Det svåraste i samtalet är att få föräldrarna att inse att problemet existerar, och hur 

allvarligt det är. Det är genom att möta och kommunicera som grunden till en god relation 

läggs. Detta styrks av Travelbee´s omvårdnadsteoretiska perspektiv där hon framhåller att 

kommunikation är en förutsättning för att etablera en god relation, och kunna hjälpa 

individen.  Hon menar vidare att sjuksköterskan har ett ansvar i att upprätthålla relationen, 

men att relationen ändå måste vara ömsesidig för att kunna generera något värdefullt 

(Travelbee, 1971). Samtalets mål är att få en bra kontakt för att få dem medvetna och 

kunna motivera till de livsstilsförändringar som är nödvändiga för hela familjen. En bra 

relation, med en god kontakt, underlättar oftast mottagligheten för information.  Resultatet 

visar att distriktssköterskorna känner en otillräcklighet i de fall de inte lyckas motivera 

föräldrarna.  Att inte lyckas nå föräldrarna erfars som ett dilemma där distriktssköterskorna 

rannsakar sig själva. Vad kan göras för att stötta distriktssköterskorna i denna 

otillräcklighet? Handlar det om brist på strategier och/eller är det avsaknad av kollegialt 

stöd och handledning? Det framkommer att distriktssköterskorna tycker att det är viktigt att 

känna stöd från sina kollegor. Områdesträffar uppskattas och är ett viktigt inslag för att 

kunna utbyta erfarenheter.  Ett annat mycket uppskattat stöd är samarbete med dietist, där 

distriktssköterskorna får värdefull hjälp om de upplever sina egna resurser som 

otillräckliga. Det framkommer dock att distriktssköterskorna önskar få mer tid med dietist, 

då detta är något som minskat. Resultatet visar att läkare och barnpsykolog används i de 

fall distriktssköterskorna anser det behövligt, men det framkommer att dietist är den 

profession som de är i störst behov av, och känner sig mest hjälpta av. Därav påverkas 
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distriktssköterskornas arbete av tiden och tillgängligheten till dietistkontakt. Enligt Siegel 

och Parker (2008) krävs ett samarbete mellan professioner för att erhålla en framgångsrik 

viktkontroll. Det kan spekuleras i om distriktssköterskornas arbete med överviktiga barn 

skulle påverkas i en positiv riktning om de fick mer tid och större tillgång till dietist, samt 

större möjlighet till kollegialt stöd och handledning.  

Av studien framkommer att föräldrarnas engagemang påverkar distriktssköterskornas 

arbete. Det krävs en vilja från föräldrarna att förändra hela familjens vanor, därför måste 

familjen vara redo för en förändring. Enligt Larsen, Mandleco, Williams och Tiedeman 

(2006) ses svårigheten med att få föräldrarna motiverade till att ändra livsstil som ett av de 

stora hindren i arbetet med överviktiga barn. Distriktssköterskorna anser att deras arbete 

består i att visa vägen och ge föräldrarna redskap, men att ansvaret måste ligga hos 

föräldrarna själva. Distriktssköterskorna menar att de har en stor uppgift i att ge 

information om kostråd, och förmedla kunskap, men att det är föräldrarna som avgör i hur 

utsträckning de vill implementera råden i sin vardag. Studiens resultat stämmer överens 

med tidigare forskning, och detta förtydligar föräldrarnas roll i arbetet med det överviktiga 

barnet.  

I resultatet tydliggörs MI som ett väl fungerande och viktigt verktyg för att utforma ett 

samtal, där fokus läggs på föräldrarnas individuella behov, för att kunna skapa stöd för den 

enskilda familjen.  Distriktssköterskorna i studien var utbildade i MI, men det framkommer 

behov av uppföljningar för att inte glömma bort samtalsmetodiken, och det saknas i 

dagsläget. Söderlund, Malmsten, Bendtsen och Nilsen (2010) har beskrivit MI som ett 

lovande tillvägagångssätt vid samtal om övervikt, men de efterfrågar mer forskning. Likaså 

beskriver Story et al. (2002) att sjuksköterskan känner en otillräcklighet inom färdigheter 

att använda sig av olika strategier. Distriktssköterskorna i den aktuella studien använde sig 

av MI i samtalet och erfor det positivt. Det kan anas en utveckling av MI, från att vara ett 

lovande verktyg till att ha blivit ett mer etablerat, välanvänt redskap, som dock kräver 

uppföljning för att falla väl ut.  

Av resultatet framgår att verksamhetens utformning påverkar distriktssköterskorna på olika 

sätt. Distriktssköterskorna känner att de inte kan påverka sin tid, på det sätt att de inte har 

mer tid att tillgå utifrån nuvarande verksamhetens ramar. Verksamheten lägger starkt fokus 

på ett visst område under en period, vilket enligt distriktsköterskorna erfars som negativt 

då det innebär att andra områden, som exempelvis barns övervikt, kommer i skymundan. 

Distriktssköterskornas personliga engagemang påverkar hur de arbetar med överviktiga 

barn. Utbildning efterfrågas, då det framkommer att även det kan påverka deras personliga 

intresse i en positiv riktning. Kolagotla och Adams (2004) framhåller att det personliga 

intresset och engagemanget avgör graden av kunskapssökande. Finns ett personligt intresse 

visar det hur väl man tar sig an kunskap och utbildning. Detta styrker studiens resultat. 

Enligt Söderlund, Nordqvist, Angbratt och Nilsen (2009) är det en förutsättning att 

vårdpersonal har erkänt övervikt som ett hälsoproblem för att kunna ta till sig utbildning 

och ny kunskap. Om de inte uppfattar barns övervikt som ett hälsoproblem hjälper det inte 

vilka sorts redskap de har att arbeta med. Enligt Rudolf, Hunt, George, Hajibagheri och 

Blair (2010) ökar utbildning även självförtroendet hos vårdgivaren, då det föder en känsla 

av att ett betydelsefullt arbete utförs. Samtidigt kräver utbildning en stödjande verksamhet 

eller organisation för att den nyvunna kunskapen ska kunna tas tillvara (Söderlund et al., 

2009). Sammantaget finns det därmed vinster med utbildning, och det är något som bör 

prioriteras av en stödjande verksamhet. Om utbildning kan öka distriktssköterskornas 
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personliga intresse och självförtroende borde det i sig generera en vinst för barnet och dess 

familj, och i förlängningen även en vinst för samhället.  

Av resultatet framkommer att tillväxtkurva och BMI är omtyckta och flitigt använda 

verktyg i distriktssköterskornas arbete. Gruppverksamhet som verktyg erfars olika 

beroende på graden av egen erfarenhet inom arbetssättet. Det är svårt att rekrytera och 

motivera deltagare till att delta i grupper. De distriktssköterskor som inte haft möjlighet att 

starta upp gruppverksamhet tror att detta kan vara ett bra och effektivt arbetssätt.  Att detta 

kan vara ett effektivt arbetssätt styrks i Cole, Waldrop, D’Auria och Garners (2006) studie. 

Där beskrivs gruppverksamhet som en effektiv metod för att nå föräldrar. Det är däremot 

förvånande att denna studies resultat visar att de som haft tid och prioriterat grupper inte 

fått ihop tillräckligt med deltagare, och därför tror att individuella möten kan vara ett bättre 

arbetssätt än gruppverksamhet. Reell erfarenhet tycks därför spela stor roll i vad 

distriktssköterskorna har för uppfattning om gruppverksamhet. Varför föräldrarna väljer att 

inte delta i erbjuden gruppverksamhet framkommer inte i studiens resultat. Olikheterna i 

resultatet uppfattas som att distriktssköterskorna inte är klara över om gruppverksamhet 

eller individuellt anpassat stöd är att föredra, och att de inte vet vad som är mest effektivt. 

Antagandet att distriktssköterskorna inte vet vad som är effektiva insatser i arbetet med 

överviktiga barn styrks i en studie utförd av Larsen et al. (2006). Där kände sig 

sjuksköterskorna dåligt rustade för hur de skulle arbeta effektivt.  

Slutsats 

Denna studie synliggör att föräldrarna har den centrala rollen i distriktssköterskornas 

arbete med överviktiga barn. Föräldrarnas engagemang, aktiva deltagande, medvetenhet 

och vilja att förändra situationen för sitt barn är det som har störst påverkan gällande de 

förändringar som distriktssköterskorna arbetar för. En slutsats är att distriktssköterskorna 

är helt beroende av föräldrarnas inställning och insats för att kunna hjälpa barnet. Studien 

tydliggör att distriktssköterskorna ser det som sin uppgift att förmedla att barns övervikt 

inte är något skamligt. Erfarenhet hos distriktssköterskorna samt att ämnet inte är lika 

tabubelagt längre ger bättre förutsättningar för att generera ett naturligt samtal kring 

barnets övervikt. Dietister har en viktig roll för distriktssköterskorna i deras behov av stöd i 

sitt arbete. Det är tydligt att dietistkontakt behövs, och det faktum att tillgängligheten har 

minskat erfars som negativt.  

Ett tätare samarbete mellan professioner, ett större ansvarstagande från verksamheten samt 

forskning som leder till att distriktssköterskorna får bättre strategier kring hur föräldrar till 

överviktiga barn ska kunna nås, kan skapa förutsättningar som gynnar det oerhört viktiga 

arbetet som distriktssköterskor inom barnhälsovård utför. 

Klinisk implikation 

Då det framkommer tydliga svårigheter gällande distriktssköterskornas erfarenheter att nå 

föräldrarna krävs mer kunskap om vad som är effektiva insatser i arbetet kring det 

överviktiga barnet. Uppföljning av insatser bör genomföras kontinuerligt för att lättare 

kunna utvärdera vilka insatser som är effektiva. Med tanke på att övervikt hos barn är ett 

ökande problem i samhället kan det vara av värde att skapa ett nytänkande kring hur man 

erhåller bättre förutsättningar för att nå fram till föräldrar. Det skulle därför vara av intresse 
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att utföra en studie där föräldrar till överviktiga barn intervjuas om sina erfarenheter, 

önskningar och behov. Detta för att öka förståelsen och hitta möjligheter att nå föräldrar på 

ett mer optimalt sätt. 

Verksamheten måste ta ett större ansvar för kontinuerlig utbildning och jämn fokusering på 

det aktuella ämnet. Distriktssköterskorna har användbara verktyg och lämpliga 

utbildningar, i form av exempelvis MI, men det framkommer önskemål om att få hålla 

kunskapen mer levande genom kontinuerligt stöd och fokus. Verksamheten bör även 

tillgodose behovet av en mer kontinuerlig samverkan mellan distriktssköterskor och 

dietister.   
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BILAGOR                                                                                  Bilaga 1                                                                  

Handläggning av runda barn inom BHV 

 

 
 

 



 
 

Bilaga 2 

Informationsbrev till verksamhetschef 

Informationsbrev till verksamhetschef 

Hej 

Barn med övervikt är ett ökande problem i dagens samhälle. För att kunna hjälpa och 

stödja barnen och deras föräldrar på bästa sätt behövs adekvata verktyg och arbetssätt när 

man handlägger och utformar arbetet vid redan uppkommen övervikt. Genom att 

tydliggöra vad som påverkar distriktssköterskan i hennes arbete med överviktiga barn är 

vår förhoppning att skapa mer kunskap om detta. 

Detta är en förfrågan om att få intervjua distriktssköterskor som arbetar inom 

barnhälsovården. De ska ha tjänstgjort minst 50 % inom BVC i minst 3 år. Sammanlagt 

beräknas ett deltagande på 8 informanter, från olika vårdcentraler i Skaraborg. Varje 

intervju beräknas ta cirka 20-30 minuter, alla uppgifter kommer behandlas konfidentiellt. 

Detta innebär att enskilda personer eller vårdcentraler inte kommer att kunna härledas 

utifrån vårt arbete. Ingen, förutom vi och vår handledare, kommer ha tillgång till 

materialet. Både band och utskrift kommer att förvaras inlåsta. Deltagandet är helt 

frivilligt, och man kan när som helst välja att avbryta sin medverkan. Intervjuerna 

genomförs efter överenskommelse med varje enskild person på deras arbetsplats, eller efter 

önskemål. Arbetet beräknas vara färdigt i oktober 2012. 

Detta är en förfrågan om tillåtelse till att ovan beskrivna intervjuer får genomföras inom Er 

verksamhet. 

Har Ni några frågor, hör gärna av Er via mail eller telefon! 

 

Med vänliga hälsningar 

Lina Engstad  sjuksköterska  Hanna Färnestav  sjuksköterska 

xxxx-xx xx xx   xxxx-xx xx xx 

        

 

Handledare: Karin Enskär  

 

 



 
 

Bilaga 3

  

Samtyckesformulär till verksamhetschef 

Samtyckesformulär. 

Till verksamhetschef. 

Jag har tagit del av informationen och samtycker till att studien genomförs enligt ovan 

nämnda beskrivning. 

 

________________________________________        _____________________________ 

Namnteckning                                                                 Ort och datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 4 

Informationsbrev till distriktssköterskor            

Informationsbrev till intresserade distriktssköterskor på BVC. 

Förfrågan om medverkan i intervjustudie. 

Hej 

Barn med övervikt är ett ökande problem i dagens samhälle. För att kunna hjälpa och 

stödja barnen och deras föräldrar på bästa sätt behövs adekvata verktyg och arbetssätt när 

man handlägger och utformar arbetet vid redan uppkommen övervikt. Genom att 

tydliggöra vad som påverkar distriktssköterskan i hennes arbete med överviktiga barn är 

vår förhoppning att skapa mer kunskap om detta. Med överviktiga barn avser vi de barn 

som ej har utvecklad fetma, utan ska skötas av primärvård. 

Detta är en förfrågan om att få intervjua dig som distriktssköterska som arbetar inom 

barnhälsovården. Du ska ha tjänstgjort minst 50 % inom BVC i minst 3 år. Sammanlagt 

beräknas ett deltagande på 8 informanter, från olika vårdcentraler i Skaraborg.  

Deltagandet är helt frivilligt, och kan när som helst avbrytas utan att skäl behöver anges. 

Varje enskild intervju beräknas ta 20-30 minuter, och är tänkt att ske på din arbetsplats, i 

ett ostört rum. Finns andra önskemål om plats försöker vi naturligtvis lösa det. Intervjun 

bygger på en öppen fråga med stöttande följdfrågor som rör dina erfarenheter kring arbetet 

med överviktiga barn. Intervjuerna bandas och skrivs ned ordagrant, i och med detta 

avidentifieras inspelningen och kodas. Intervjumaterialet kommer att förvaras inlåst, och 

endast vi, och vår handledare, kommer ha tillgång till materialet. Materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga uppgifter kommer kunna härledas till 

specifik person eller vårdcentral.  

Om du undrar något, hör gärna av dig via mail eller telefon! 

 

Med vänliga hälsningar 

Lina Engstad sjuksköterska   Hanna Färnestav  sjuksköterska 

xxxx-xx xx xx   xxxx-xx xx xx 

     

 

Handledare: Karin Enskär  

 



 
 

Bilaga 5 

Samtyckesformulär till distriktssköterskor 

Samtyckesformulär  

Till distriktssköterska på BVC. 

Jag har tagit del av informationen kring intervjustudien om distriktssköterskors 

erfarenheter av vad som påverkar deras arbete med överviktiga barn och deras föräldrar. 

Jag samtycker till att delta i studien. Jag är medveten om att jag när som helst har rätt att 

avbryta mitt deltagande utan att ange skäl till detta. 

 

________________________________________        _____________________________ 

Namnteckning                                                                 Ort och datum 

 

 

 

 

 

 

 


