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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Inom barnhälsovården (BHV) arbetar specialistsjuksköterskor 
hälsofrämjande och förebyggande. Tidig uppmärksammad ohälsosam tillväxt kan 
åtgärder tidigt implementeras för att förebygga följdsjukdomar som hjärt- och 
kärlsjukdomar och diabetes.  

Syftet: Att beskriva hur specialistsjuksköterskor på barnhälsovården arbetar 
hälsofrämjande, förebyggande och evidensbaserat med familjer där barnet har en 
övervikt. 

Metod: En kvalitativ forskningsdesign med induktiv ansats har använts. Individuella 
intervjuer har genomförts och analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: BHV-sjuksköterskorna upplevde att en längre och regelbunden kontakt 
med familjen ökar samarbetet och förbättrar relationen. I kontakten med familjen är 
det viktigt med ett empatiskt bemötande. Det är viktigt att erbjuda familjen kunskap 
inom kost, rörelse och begränsning av skärmtid för att främja en sund viktutveckling 
hos barnet. Olika informationsblad om övervikt användes. Fortbildning inom ämnet 
övervikt och fetma ökar BHV-sjuksköterskans trovärdighet och den evidensbaserad 
vården. Samverkan med olika instanser och professioner är helt nödvändigt för att 
kunna erbjuda familjen rätt hjälp.  

Slutsats: BHV-sjuksköterskans förhållningssätt och kunskap i ämnet ökade familjens 
motivation. I ett nära samarbete kunde de tillsammans hitta rutiner och verktyg för 
tillfredsställande tillväxt. 

 

Nyckelord: Barnhälsovård, hälsofrämjande arbete, kvalitativ metod, specialistsjuksköterska, 
överviktiga barn 
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Summary 
 
Background: In the Child Health Care (CHC), specialist nurses work on health 
promotion and prevention. Early identification of unhealthy growth can be 
implemented early to prevent sequelae such as cardiovascular diseases and diabetes.  
 
The purpose: To describe how the specialist nurses in the child health care work to 
promote health and prevention with families whose children are overweight and how 
the evidence is based on the care they provide. 
 
Method: A qualitative research design with an inductive approach has been used.  
Individual interview has been carried out and analyzed using a qualitative analysis. 
 
Result: The CHC-nurse’s experienced that a regular contact with the family improved 
the cooperation and relationship. In contact with the family, an empathetic approach 
is important. It is important to offer the family knowledge in diet, physical activity and 
limited screen-time to promote healthy weight-development. Various information 
sheets were used. Continuing education in the subject of overweight and obesity 
increases the CHC-nurse's credibility and evidence-based care. Collaboration with 
various departments and professions is necessary to offer the family the right help 
 
Conclusion: The CHC-nurse's approach and knowledge increased the parents' 
awareness and motivation. In a close collaboration between the CHC-nurse and the 
family, they could find good routines that could lead to a satisfactory growth. 
 
 
Keywords: Child health care, health promotion, overweight children, qualitative method, specialized 
nurses 
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1.0 Inledning 
  

Andelen barn med övervikt och fetma har under de senaste två decennierna ökat både 
i Sverige och globalt. Enligt Bramhagen och Carlsson (2014) har tyvärr inte hälso- och 
sjukvårdens verktyg för att bemöta detta växande hälsoproblem utvecklats i samma 
takt.  

I Sverige har vi en avgiftsfri barnhälsovård (BHV) och når därför så gott som alla barn 
0–6 år. Barnhälsovårdens främsta uppgift är att förebygga ohälsa samt främja hälsa 
och utveckling. Detta genom att tidigt identifiera, agera och sätta in åtgärder vid ohälsa 
och negativa uppväxtvillkor (Socialstyrelsen, 2014). Barnhälsovårds sjuksköterskan 
(BHV-sjuksköterskan) har en central roll när det gäller att identifiera, följa upp, 
förebygga och vägleda familjer där barnen har övervikt och fetma. Vid fetma skrivs en 
remiss till barnmottagningen som arbetar vidare med barnet och familjen i frågan 
(Derwig & Håkansson, 2017).  

Övervikt och fetma kan vara ett känsligt ämne att samtala om då föräldrar kan känna 
sig utpekade och ifrågasatta i sin föräldraroll. I en studie av Isma, Bramhagen, 
Ahlström, Östman och Dykes (2012) framkommer det att föräldrar till barn med 
övervikt inte tar barnets övervikt på allvar förrän barnet kommit upp i skolåldern. När 
BHV-sjuksköterskan tar upp ämnet kan föräldrarna ibland önska att barnet inte är 
med då det kan finnas rädsla för framtida psykisk ohälsa eller ätstörningar (Toftemo, 
Glavin & Lagerlöv, 2013). Samtalet om hälsosamma levnadsvanor kräver eftertanke 
och respekt inför familjen. BHV-sjuksköterskan har haft ett lyckat samtal om det 
speglas omtanke av barnet familjen (Derwig & Håkansson, 2017). 
 
För att BHV-sjuksköterskan ska kunna arbeta evidensbaserat krävs det att de är 
uppdaterade på aktuell forskning. För att hålla sig uppdaterad måste BHV-sköterskan 
ta ansvar för att utbilda sig, varandra och följa aktuell forskning på ett sätt som gynnar 
barnet och familjen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016; Socialstyrelsen, 2014).  
 
Ytterligare studier om BHV-sjuksköterskans konkreta erfarenheter och interventioner 
i samband med familjer vars barn har övervikt kan bidra till en ökad kunskap och 
resultatet kan också användas för att utveckla fortbildningen inom kåren och stödet 
till BHV-sjuksköterskans omvårdnad riktade mot familjer med överviktiga barn. 
  

2.0 Bakgrund  
 
2.1 Övervikt och fetma hos barn i Sverige   
Världshälsoorganisationen anser att övervikt i barndomen är ett av vårt århundrade 
värsta hälsoproblem (Vittrup & McClure, 2018). I Sverige är ca 25% av barnen 
överviktiga och 3–5% har fetma (Danielsson, 2015; Trygg Lycke, 2016a) Forskning och 
nya rapporter om övervikt och fetma hos barn publiceras kontinuerligt (Lobstein et 
al., 2005). Trots detta har andelen barn med övervikt fördubblats från 1984 till 2000 
och de med fetma har fyrdubblats under samma tidsperiod. Prevalensen skiljer sig 
geografiskt och har en stark koppling till sociala faktorer (Nergårdh & Jansson, 2016).  
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2.2 Definition av övervikt och fetma  

Vid tillväxtkontroller beräknas barnets Bodymassindex (BMI). BMI visar relationen 
mellan längd och vikt och är den vanligaste mätmetoden för att avgöra under-, normal-
, övervikt eller fetma. För att räkna ut BMI divideras vikt i kilogram med längd i meter 
i kvadrat, resultatet av dessa värden blir BMI-kvoten. Övervikt hos vuxna motsvarar 
ett BMI mellan 25–30 och fetma när BMI överstiger >30 (World Health Organization, 
2014). För barn har International Organization for Standarization Body Mass Index 
(iso-BMI). Iso-BMI räknas ut på samma sätt som traditionellt BMI, men resultatet 
tolkas på ett annat sätt. För barn beaktas både ålder och kön in på viktklassificeringen 
(Nergårdh & Janson, 2016). Iso-BMI är ett relevant och tillförlitligt verktyg att 
använda sig utav (Han, Lawlor & Kimm, 2010). Den skillnad som ses i de länder där 
barn med ökad vikt bor är att de väger cirka fem kilo mer idag än för 30 år sedan 
(Lobstein et al., 2015).  
 
2.3 Faktorer som ökar risken för övervikt och fetma hos barn  
Förhöjt energiintag i jämförelse med energiåtgång är den vanligaste orsaken till 
övervikt (Vittrup & McClure, 2018). Faktorer som billig snabbmat och halvfabrikat 
tillsammans med större portioner med högt kolhydratinnehåll samt intag söta 
drycker, godis och läsk ökar risken för övervikt (Isma et al., 2012; Lobstein et al., 2015; 
Regber, Mårlid & Hanse Johansson, 2013; Vittrup & McClure, 2018). Belöning i form 
av mat, småätande mellan måltiderna och tröstätande ökar också risken för övervikt 
och fetma (Moreno & Rodriguz, 2007). 

Genetiska faktorer kan ha en betydande påverkan på barnets tillväxt som kan hänga 
ihop med vissa sjukdomar som styrs av hormonbalansen (Han et al., 2010). Vilka 
gener man har påverkar benägenheten att gå upp i vikt, liksom aptiten, 
mättnadskänslan och kroppsformen. Föräldrarnas BMI har ett samband med barnets 
vikt. Har båda föräldrarna ett högt BMI finns en ökad risk att även barnet kommer att 
utveckla övervikt och/eller fetma. Här har hela familjen ett stort behov av information 
och vägledning för att aktivt göra hälsosammare val. Föräldrarnas egna vanor 
angående kost och motions speglas i barnet (Han et al., 2010; Lindkvist, Ivarsson, 
Silfverdal & Eurenius, 2015; Sagar & Gupta, 2017; Svensson et al., 2011; Vittrup & 
McClure, 2018).  

En annan viktig riskfaktor som påverkar barnet är förälderns näringskunskap och 
deras inställning till fysisk aktivitet. Kombinationen av otillräcklig fysisk aktivitet, 
kostvanor, dåliga livsmedelsval och sämre sömnkvalitet ökar risken för övervikt och 
fetma (Natale, Lopez-Mitnik, Uhlhorn, Asfour & Messiah, 2014; Skouteris et al., 2011; 
Han et al., 2010). Att begränsa skärmtiden, vara mer fysiskt aktiva i vardagen, leka och 
upptäcka världen tillsammans med barnet är ett bra sätt för föräldrarna att gynna en 
god tillväxt hos sitt barn (Vittrup & McClure, 2018). Tidigare studie av Han et al. 
(2010) påvisar att vi behöver lägga om vår syn på mat och motionsvanor för att kunna 
vända trenden av en ökad kroppsstorlek.  
 

2.4 Hälsorisker för barn med övervikt och fetma  
Världshälsoorganisationen (WHO) förutspår att kring år 2020 kommer fetma komma 
ikapp svält som ett globalt hälsoproblem och klassas som en sjukdom (Nergård & 
Janson, 2016; Han et al., 2010). Barn med fetma kan drabbas av följdsjukdomar 
relaterat till sjukdomen så som insulinresistens diabetes, förtjockande kärlväggar, 
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ryggsmärtor, ledbesvär och depression. Hälsoproblem kan uppträda redan i tonåren 
och ökar med stigande ålder (Han et al., 2010; Larsson & Rössner, 2016; Nergårdh & 
Janson, 2016; Derwing & Håkansson, 2017). Följdsjukdomarna som barnen riskerar 
att drabbas utav påverkar på sikt samhället ekonomiskt då det kräver mer utav hälso- 
och sjukvården (Lobstein et al., 2015; Vittrup & McClure, 2018). Det är påvisat att barn 
med ett avvikande viktmönster vare sig det handlar om övervikt eller fetma har 
försämrad livskvalitet i jämförelse med andra normalviktiga barn, överviktiga barn 
blir oftare mobbade, diskriminerade och socialt isolerade (Wilfley, Kolko & Kass, 2012; 
Hagman et al., 2017).  
 
Enligt Rikshandboken (2014) ska iso-BMI kartläggas från 2,5 år som en del av det 
hälsofrämjande arbetet. Ekholm (2017) lägger vikt på att föräldrar till barn äldre än 2 
år med accelererande vikt och iso-BMI motsvarande övervikt ska erbjudas kost och 
motions information redan då. Har ett barn iso-BMI >30 ska barnet remitteras vidare 
till barnläkare och barnmottagning som arbetar dagligen med barnfetma, för vidare 
eventuell provtagning, rådgivning och uppföljning (a.a.). Prognosen för att nå en 
normalvikt i vuxen ålder är dålig utan livsstilsförändringar. Cirka 80% av de barn som 
är överviktiga i 6–7 årsåldern och som inte har genomgått en livsstilsförändring är 
fortfarande övervikta när de når en vuxen ålder (BORIS, 2019).  
 
Regber et al. (2013) och Vittrup och McClure (2018) beskriver att föräldrar som själva 
uttrycker oro för sitt barns övervikt är mer mottagliga för hälsofrämjande insatser från 
BHV-sjuksköterskan. Föräldrarna kan uttrycka att deras barn inte mår dåligt av att ha 
lite extra hull, att det kan vara bra att ha. Detta kan belysa informationsbehovet 
relaterat till vad övervikt i det långa loppet kan leda till, en mer upplyst förälder är 
positiv till att genomföra livsstilsförändringar (Sagar & Gupta, 2017).  
 
2.5 Omvårdnadsperspektiv 

Omvårdnadens syfte är att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa och 
lidande. BHV-sjuksköterskan ska arbeta utifrån konventionen om barns rättigheter 
alla barns lika värde och rättigheter samt NOBAB:s standard (Nordiskt nätverk för 
barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård) (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2016). 

Omvårdnad kan förklaras med hjälp av begreppen människa, hälsa, miljö och 
samskapande omvårdnad (Ylikangas, 2017). Barnet ses utifrån helheten kropp, själ 
och ande (Sivonen, 2017). Hälsa är individuellt och en självupplevd definition, hälsa 
speglas av människans samlade värderingar och upplevelser som går hand i hand med 
lidande (a.a). Hälsa uppnås inte bara av frånvaro av sjukdom utan upplevt 
välbefinnande och livskvalité även i samband med sjukdom (Lindwall, 2017). Miljö 
kan både ses som det barnet har runt omkring sig rent fysiskt, miljö kan även vara 
upplevelsen av stämningen i rummet tillsammans med andra människor (Ylikangas, 
2017). Människan är i detta sammanhang barnet, förstås både som en generell och 
som en unik varelse. Barn definieras alla människor under 18 år (Unicef, 1989). Barnet 
är unikt och ska bemötas efter sina förutsättningar. Barnet blir patient när de får vård, 
exempelvis på sjukhus. Det utvidgade patient-begreppet inom omvårdnad inkluderar 
att BHV-sjuksköterskan tar hänsyn till patientens familj, närstående, omgivning och 
miljö (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  
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En familj i dagens samhälle kan se ut på många olika sätt. De flesta bor med en eller 
båda av sina biologiska föräldrar, en del adopterade och en del fosterhemsplacerade. 
Författarna är väl medvetna om variationen i familjekonstellationerna och har därför 
för enkelhetens skull valt att benämna vårdnadshavare för familj och föräldrar.   

Familjefokuserad omvårdnad riktar sig huvudsakligen på samspelet mellan BHV-
sjuksköterskans föreställningar och familjens hälsoproblem. Syftet med en 
familjefokuserad omvårdnad är att skapa en miljö runt barnet som är läkande och 
minska barnets hälsoproblem (Wright, Watson & Bell, 2002). För att ge familjen 
utrymme för förändring måste BHV-sjuksköterskan ge förutsättningar som 
underlättar för livsstilsförändring. När en familjemedlem är i behov av en 
hälsoförändring krävs ofta en anpassning av miljön runt barnet. Förändringen kan 
antingen komma inifrån; barnet eller utifrån; familjen (a.a.). I arbetet med barn som 
har övervikt handlar det om systemiska förändringar av yttre karaktär och betyder att 
om barnet måste vara mer fysiskt aktiv, behöver även familjen anpassa sin fysiska 
aktivitet (a.a). Familjen själva och barnet har resurserna och styrkor som krävs för en 
livsstilsförändring, men dessa kan vara otillgängliga eller svåra att använda för 
familjen. Barnet kan därför vinna mycket på att BHV-sjuksköterskan hjälper familjen 
att ta fram dessa styrkor och resurser och därmed hjälpa de vidare i processen.  

2.6 BHV-sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete 
Hälsofrämjande arbete bygger på ett humanistiskt synsätt och riktas mot människan 
i relation till hälsa, sjukdom, och lidande, istället för att ha fokus på problem och 
diagnoser (Lindberg & Wilhelmsson, 2007; Svensk Sjuksköterskeförening, 2013). 
Utifrån ett holistiskt och etiskt förhållningssätt arbetar BHV-sjuksköterskan med en 
fördjupad kunskap i hälsa (Regber et al., 2013). Barnhälsovården ska arbeta 
hälsofrämjande anpassat på individ-, grupp- och samhällsnivå. I Sverige erbjuds alla 
nyblivna föräldrar gratis barnhälsovård från födsel upp till det året barnen fyller sex 
år.  BHV-sjuksköterskan följer barnets tillväxt, förebygger ohälsa och främjar en god 
uppväxt. BHV-sjuksköterskan utför hälsofrämjande arbete utifrån primära insatser 
vilket innebär att föreslå en åtgärd, som till exempel att utföra pulshöjande aktiviteter 
60 minuter per dag. På så sätt förebygga att en ohälsosam vikt uppstår på grund av 
inaktivitet. Sekundärt kan BHV-sjuksköterskan upptäcka barnets övervikt i ett tidigt 
skede och tidigt föreslå åtgärder, som till exempel begränsa småätande och öka 
tillfällen med pulshöjande aktiviteter, på så sätt bromsa en fortsatt accelererande 
viktuppgång eller fetma (Andersson, 2006).  

BHV-sjuksköterskan behöver ha med sig föräldrarna i förändringen för att 
tillsammans kunna hjälpa barnet nå en hälsosam vikt på sikt, genom familjecentrerad 
omvårdnad kan familjens alla medlemmar involveras i omvårdnaden (Sagar & Gupta, 
2017; Vittrup & McClure, 2018; Rouse, 2012). Där BHV-sjuksköterskan strävar efter 
familjens delaktighet, tar hänsyn till synpunkter och ser till hur hela familjen påverkas 
av livsstilsförändringen (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). För BHV-sköterskan 
är det viktigt att bemöta barnet och dess familj med respekt för att skapa tillit. Exempel 
på BHV-sköterskans rekommendationer kan vara att begränsa stillasittandet och 
skärmtid enligt, då skärmen är en riskfaktor för övervikt och stjäl tid för barnets egna 
fantasier och aktiva lekar (Han et al., 2010; Lagercrantz, 2013). Ett gott samarbete 
tillsammans med flera instanser inom hälso- och sjukvården och familjen skapar 
positiva resultat (Batalden et al., 2015).   
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I samtalet med föräldrarna på barnhälsovården ska BHV-sjuksköterskan 
kommunicera med familjen på ett förståeligt sätt. Det innebär att språket anpassas 
efter så att hela familjen förstår budskapet. Förtryckt informationsmaterial som Trygg 
Lycke (2016b) har arbetat fram heter Lätta Tips, Min Dag, MI-bubblor, en guide om 
portionsstorlekar som kan ges ut till familjen, informationsmaterialet är författat på 
ett förståeligt enkelt sätt med bilder och fina färger, det innehåller fakta och konkreta 
råd om kost, aktivitet och skärmtid (a.a.). Det är framtaget till barnhälsovården av 
olika professioner, bland annat av dietist, läkare och tandläkare. BHV-sjuksköterskan 
arbetar med hjälp av materialet som stöd för att kartlägga barnets rutiner intag av kost 
och aktiviteter. Genom att koppla ihop alla pusselbitar till en helhet och utifrån den 
föra samtal med familjen om nuvarande livsstil och sen föreslå konkreta tips vad just 
denna familjen kan tänkas behöva göra när det gäller barnets hälsa och en god tillväxt. 
Om föräldrarna önskar kan de även få med sig en kostdagbok hem som de fyller i för 
att tillsammans med BHV-sjuksköterskan få ett konkret kartläggningsverktyg att 
arbeta utifrån (a.a.). 

Motiverande samtal (MI) är en metod som blivit allt vanligare i primärvården för att 
motivera till ändrad livsstil. Den personcentrerade omvårdnaden tar sikte på att 
samtalet utgår från familjens synpunkter, tankar och värderingar. Samtalet tar 
utgångspunkt i familjens motivation till förändring och bygger på samarbete mellan 
BHV-sjuksköterskan och familjen (Bökberg, 2014). Begreppet MI fick större betydelse 
efter att socialstyrelsen publicerade de nationella riktlinjerna som en 
sjukdomsförebyggande metod 2011. Enligt socialstyrelsen (2014) har det rådgivande 
samtalet med föräldrar och familjen visat sig ha bäst effekt. I en studie av Dawson et 
al. (2014) framkom det att ett enda samtal ökade föräldrars medvetenhet om sitt barns 
övervikt och ledde till ökad motivation att ändra på deras levnadsvanor. Även 
Söderlund Lindhe, Malmsten, Bendtsen och Nielsen (2010) poängterar att 
evidensbaserade metoden MI är en bra metod som BHV-sjuksköterskan kan använda 
sig av för att hjälpa familjen vid en livsstilsförändring. Förstärkning av positiv 
beteendeförändring i barnets val av kost och mer fysisk aktivitet har visats vara 
gynnsamt (Sagar & Gupta, 2017). 

Magnusson, Blennow, Hagelin och Sundelin (2016) menar att BHV-sjuksköterskan 
måste samtala om levnadsvanor utifrån barnets och familjens situation, inte 
argumentera emot eller försöka övertala till förändringar. Istället ska BHV-
sjuksköterskan erbjuda information och vägledning om hälsosamma mat- och 
rörelsevanor i barndomen. Det är en fördel att börja med en eller max två förändringar 
utifrån vad familjen tycker är enklast och passar dem bäst.  

BHV-sjuksköterskan bör sträva efter att förena bästa tillgängliga vetenskapliga 
kunskap tillsammans med beprövad erfarenhet och kunskap, för att uppnå 
evidensbaserad familjecentrerad omvårdnad. Så det enskilda barnets situation och 
upplevelse, bemöts med respekt för personens integritet och autonomi (Willman, Stolz 
& Bahtsevani, 2011). Det är av yttersta vikt att som specialistsjuksköterska sträva efter 
detta för att kvalitetssäkra omvårdnaden. Evidensbaserad omvårdnad innebär att 
varje möte med barnet och familjen är unikt (Riskahandboken, 2017). Kunskap om 
barnets och familjens perspektiv är nödvändigt för att tillämpa evidensbaserad 
omvårdnad med respekt för personens integritet och autonomi (Willman et.al., 2011).  
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2.7 Problemformulering 
Då övervikt är både ett globalt och nationellt ökande problem är ämnet högst aktuellt. 
Barn ska utifrån FN:s Barnkonventionen (Unicef, 1989) ha tillgång till hälso- och 
sjukvård som möjliggör att bästa möjliga hälsa uppnås. Övervikt är ett känsligt ämne 
och det är viktigt med ett gott samarbete mellan BHV-sjuksköterskan och familjen. 
Hur presenterar BHV-sjuksköterskan övervikt för mottagandet av och vidare 
hälsofrämjande arbete tillsammans med familjen?  

Att implementera familjecentrerad omvårdnad ger familjen delaktighet i att kunna 
förändra sin situation. Hur kan BHV-sjuksköterskan motivera familjen till en 
livsstilsförändring, genom att sträva efter att familjen får insikt i barnets övervikt, ge 
kunskap inom ämnet för att kunna göra klokare val som hjälper barnet till en hälsosam 
vikt? BHV-sjuksköterskan har som krav att jobba evidensbaserat, hur kan kunskapen 
BHV-sjuksköterskan besitter påverka omvårdnaden?  

 

3.0 Syfte  
Att beskriva hur specialistsjuksköterskor inom barnhälsovården arbetar 
hälsofrämjande, förebyggande och evidensbaserat med familjer där barnet har en 
övervikt. 

4.0 Metod 
 

4.1 Design  
Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats, den data som framkom 
genom intervjuerna analyserades med hjälp av induktiv innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundman (2004). Författarna utgår från informanternas levda 
erfarenheter i syfte att förstå ett fenomen eller en situation, genom att informanterna 
ger sin beskrivning utifrån det valda syftet till studien (Henricson, 2013). Genom att 
använda en induktiv ansats har påståenden eller slutsatser skapats efter datainsamling 
(Priebe & Landström, 2013; Graneheim & Lundman, 2004). 
 

4.2 Urval 
Inklusionskriterierna för att ingå i studien var att deltagarna skulle ha en 
specialistutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 
eller distriktssjuksköterska. Utav 53 tillfrågade enhetschefer gav fem sitt medgivande 
till att kontakta BHV-sjuksköterskorna. BHV-sjuksköterskornas kontaktades av 
författarna, utav 26 stycken tillfrågade på fem stycken barnhälsovårdsenheter så 
deltog åtta stycken. Informanterna som deltog i studien var specialistutbildade 
distrikt- och barnsjuksköterskor, redovisas i tabell 1. 
 
  



 7 

Tabell 1 
Information om informanterna 
Totalt antal informanter 
Antal kvinnor 

Antal män 

Ålder 

Barn- och ungdomsspecialiserade 
sjuksköterskor 

Distriktsjuksköterskor 
Arbetslivserfarenhet med specialistutbildning 

8 stycken 
8 stycken 

0 stycken 
33–50 år  
 
5 stycken 
 

3 stycken 
4–24 år 

Information om barnen på BHV 

Totalt antal barn BHV-sköterskorna ansvarade 
för enskilt 

Totalt antal barn med övervikt 

Totalt antal barn med fetma 

52–159 stycken 
 
20 stycken 

27 stycken 

 
4.3 Datainsamling 
Ett informationsbrev (Bilaga 1) skickades ut via e-post till verksamhetscheferna inom 
barnhälsovården. Detta för att få ett samtycke till att kontakta BHV-sjuksköterskorna 
och förfrågan om informanternas kontaktuppgifter till de som uppfyllde 
inklusionskriterierna. Enhetscheferna återkopplade både med ett samtycke och 
tilltänkta informanternas e-postadress och /eller telefonnummer. Informanterna 
kontaktades sedan per e-post eller på telefon och delgavs bland annat studiens syfte 
och tänkta tillvägagångssätt (Bilaga 2). 
 
Data som samlades in utgick från en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 3) 
utarbetad av författarna. Även uppföljande frågor var konstruerade för att kunna få en 
djupare förståelse under intervjuns gång (Wibeck, 2013).  Datainsamlingen pågick 
under våren 2019 och samtliga informanter var från södra Sverige. Informanterna 
valde plats och tid för intervjun, det var en författare med på intervjun, båda 
författarna intervjuade. Intervjuerna hölls på informanternas kontor, en intervju 
utfördes per telefon. Varje enskild intervju tog mellan 16–42 min. Intervjuerna 
spelades in med hjälp av röstmemon via forskarnas smartphone. Intervjuerna 
transkriberades ordagrant i närtid efter att intervjuerna genomfördes. Egennamn och 
orter avpersonifieras. Ljudfilerna från datorn raderas så fort studien blir godkänd 
(Danielsson, 2013; Kvale & Brinkmann, 2015).  
 
4.4 Dataanalys  
Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 
Lundman, 2004). I ett första steg läste författarna varje transkriberad intervju var för 
sig. Författarna reflekterade tillsammans över innehållet i intervjuerna. I nästa steg 
plockades meningsbärandeenheter ut från intervjuerna. Från de transkriberade 
texterna valdes meningsbärandeenheter ut som svarade till studiens syfte. De 
meningsbärande enheterna jämfördes med varandra. Med meningsbärande enheter 
menar Graneheim och Lundman (2004) meningar och eller stycken med liknande 
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innehåll. Enheterna kondenserades och abstraherades ner till koder, eller med andra 
ord gjordes den längre meningsbärande enheten kortare och mer lätthanterlig utan att 
centrala och väsentliga innehåll försvann. Ett sista steg i analysprocessen är att skapa 
kategorier och underkategorier. En kategori innehåller flera koder av liknande 
innebörd (Graneheim och Lundman, 2004). Under analysprocessen uppkom till slut 
fyra stycken huvudkategorier med tillhörande nio underkategorier. Tillslut speglar alla 
kategorier studiens resultat i sin helhet. Tabell 2 speglar hur analysprocessen har gått 
till stegvis.  
 

Tabell 2: Analysprocessen stegvis redovisat 
Meningsbärandeenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Jag brukar prata om att 
man kollar på vikten i 
förhållande till längd att 
man tittar på ett iso-
BMI då, där man ser 
BMI i förhållande till 
ålder för det är ju väldigt 
olika beroende på ålder. 

iso-BMI är vikt i 
förhållande till 
längd i olika åldrar. 

Förklarar 
iso-BMI för 
förälder   

Att visa 
tillväxtkurva 
och iso-BMI 

Det viktiga 
hälsosamtalet på 
BHV 

Så det handlar ju om 
rörelse. Och det är ju nu 
vi lägger grunden till ett 
bra skelett och allt 
liksom. 

Det handlar om 
rörelse och det är 
nu vi lägger 
grunden till ett bra 
skelett. 

Rörelse Att ge råd om 
rörelse 

Att ge familjen 
kunskap och 
konkreta verktyg 
för att minska 
barnets övervikt 

Om barnet inte stannar 
på sin övervikt utan på 
väg upp mot fetma, och 
hamnar barnet på den 
här gränsen upptill 
fetma så behöver vi 
skicka en remiss till 
barnmedicin. 

Ökande vikt är en 
indikation till att 
skicka remiss till 
barnfetmateam. 

Remiss till 
barnfetmat
eam 

Att samverka 
med externa 
enheter 

Att samverka 
med olika 
instanser och 
professioner 

Eh, så det är väl det jag 
har fått hittills. Eh, sen 
så tror jag att det är, nu 
har jag ett vikariat men 
om jag får fortsätta så 
kommer jag nog få lite 
mer utbildning. Det 
kommer ju hela tiden. 

Fortbildning sker 
löpande och 
erbjuds BHV-
sköterskor. 

Löpande 
fortbildnin
g 

Att erbjudas 
fortbildning 
inom ämnet 
övervikt 

Att ge 
evidensbaserad 
vård kräver att 
BHV-sköterskan 
håller sig 
uppdaterad inom 
ämnet övervikt 

 

5.0 Forskningsetiska överväganden  
Vetenskapliga arbeten skall genomsyras utav etiska överväganden. Inför och under 
examensarbetets gång görs etiska reflektioner som har till grund för att värna om och 
respektera alla människors lika värde. Forskningsetiken har som syfte att skydda 
deltagarna och ska bemötas med respekt, självbestämmande och frihet (Kjellström, 
2017). En etisk egengranskning till detta examensarbete gjordes i enlighet med 
Jönköpings universitets riktlinjer. Vad som har speglas i de etiska övervägandena är; 
respekt för personen, göra gott principen och rättviseprincipen utifrån 
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Belmontrapporten (The Belmont Rapport, 1979). Respekt för personen, människans 
autonomi respekteras, det innebär att hennes åsikter och val respekteras. Efter att 
deltagarna i studien fått skriftlig information om studiens syfte och utförande, valde 
de att delta (Kjellström, 2017). Deltagandet var frivilligt och deltagarna själva kunde 
avbryta medverkan när som helst under studiens gång utan att ange varför. BHV-
sköterskorna valde tid och plats för intervjun. Inför intervjun erhöll de även muntlig 
upprepad information om studiens syfte. BHV-sjuksköterskorna informerade om 
studien enligt informationskravet vilket innebär att informanterna är medvetna om 
deras uppgift i examensarbetet (Vetenskapsrådet, 1990). Göra gott principen, ur 
forskningssynpunkt innebär det att sträva efter tillförlitlighet och på ett effektivt sätt 
leda fram till ny kunskap (Kjellström, 2017). Riskanalys görs inför forskning där 
vinster av forskningen överväger eventuella risker (The Belmont Rapport, 1979). All 
data som framkom vid intervjuerna har behandlats konfidentiellt, informanterna 
avidentifierades och ingen data har kunnat kopplats ihop med person. Deltagarna var 
informerade om deras konfidentialitet. Endast författarna har haft tillgång till 
materialet och personuppgifterna (Polit & Beck, 2016; Vetenskapsrådet, 1990). Risken 
för att deltagarna skulle fara illa ansågs som liten. Rättviseprincipen, innebär respekt 
för alla människors lika värde och att människor behandlas lika (The Belmont 
Rapport, 1979; Kjellström, 2017). BHV-sköterskorna har under intervjuerna 
behandlas lika och alla har haft tid till att berätta om sina upplevelser och erfarenheter. 
Förförståelsen hos författarna har beaktats, en utav författarna arbetar med liknande 
hälsovård. Under arbetets gång har detta diskuterats och medvetande gjorts för att 
försöka att inte spegla vägen fram till resultatet.     

6.0 Resultat  
BHV-sköterskans evidensbaserade-, hälsofrämjande- och förebyggande arbete med 
familjer vars barn har övervikt framkom i resultatet. Fyra huvudkategorier med 
tillhörande underkategorier har sammanställts och presenteras i tabell 3 nedan.  I 
resultatet används benämningen BHV-sjuksköterskan när en omvårdsituation 
beskrivs då endast en BHV-sjuksköterska är med under samtalet.  
 
  
Tabell 3. Redovisning av resultatet. 

Huvudkategori Underkategori 

Det viktiga hälsosamtalet på BHV I mötet mellan BHV-sjuksköterskan och familjen 

Att visa tillväxtkurva och iso-BMI 

Att använda informationsmaterial under samtalet 
med familjen 

Att ge familjen kunskap och konkreta verktyg för 
att minska barnets övervikt 

Att ge råd kring kost 

Att ge råd om rörelse 

Att ge råd om skärmtid 

Att samverka med olika instanser och 
professioner 

Att samverka inom verksamheten 

Att samverka med externa enheter 
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Att ge evidensbaserad vård kräver att BHV-
sköterskan håller sig uppdaterad inom ämnet 
övervikt 

Att erbjudas fortbildning inom ämnet övervikt 

Att få avsatt arbetstid till att hålla sig uppdaterad 

 

6.1 Det viktiga hälsosamtalet på BHV  

BHV-sjuksköterskans arbete med att främja god hälsa och förebygga övervikt 
grundade sig i hälsosamtal med föräldrar och barn. Under samtalet var målet att först 
och främst skapa en god relation till familjen. Genom en god relation till familjen 
kunde BHV-sjuksköterskorna identifiera barnets nuvarande livsstil för att sedan 
motivera familjen till att ändra till en mer hälsosam livsstil.   

6.1.1 Mötet mellan BHV-sjuksköterskan och familjen 

I mötet med familjen beskrev BHV-sjuksköterskan att det var av vikt att förstå vilken 
bakgrund, erfarenheter och tankar de har till ämnet övervikt, för att på så vis kunna 
använda sig av det och komma in på rätt vinkel av ämnet. Den långvariga kontakten 
med regelbundna besök var också positiv för BHV-sjuksköterskan genom att de lärde 
känna familjen. Det gjorde det också lättare att lyfta ämnet övervikt när en relation var 
etablerad.    

“Så det finns lite olika vinklar på det hela hur man närmar sig. Allt är ju beroende 
på vad man har för familj framför sig och vart är de i detta och vad har de för 

värderingar eller vad tycker dom och tänker kring det hela.” 

 Informant E  

BHV-sjuksköterskorna var eniga i att föräldrars motivation och medvetenhet 
påverkade samarbetet mellan BHV-sjuksköterskan och familjen.   För att kunna 
motivera till en livsstilsförändring var det först och främst viktigt att föräldrarna 
förstått att barnet hade övervikt. Sedan var det av vikt att föräldrarna själva önskade 
hjälp att få barnet ner till en mer hälsosam vikt och en livsstilsförändring. Om 
föräldrarna inte ansåg att barnet hade övervikt, eller behov att behöva göra en 
livsstilsförändring, så var besöken på BHV inte fokuserade på att BHV-sjuksköterskan 
skulle ge olika råd.  

”Jag kan ha en idé om det här, det här ser jag att dom skulle behöva, men hur 
motiverade är den här familjen? För det är ingen idé om jag skulle säga – Ni ska 

göra det här! Utan, vad kan ni tänka er att göra?” 

Informant D 

Under mötet med familjerna upplevde BHV-sjuksköterskan att det var viktigt med ett 
anpassat språk. Ofta berodde detta på om barnet var med i rummet eller inte. Negativt 
laddade ord som tjock och fet användes inte. Istället användes ofta BMI-kurva och 
tillväxtkurva i att förklara barnets övervikt på ett neutralt sätt. Där familjens 
livsstilsförändringar inte givit effekt trots flera försök till att hjälpa familjen till 
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förändringar inte givit effekt, behövde BHV-sjuksköterskan vara mycket rak och tydlig 
i sin kommunikation till föräldrarna. Detta för att understryka vikten av att hjälpa sitt 
barn att stoppa en accelererande övervikt. Det var delade meningar om barnet skulle 
vara med i rummet eller inte. Men alla var eniga i att de adresserade barnets övervikt 
till föräldern. BHV-sjuksköterskorna försökte så gott de kunde att avleda barnet under 
samtalen genom att de fick sitta med en rolig aktivitet i nära anslutning antingen i 
rummet eller utanför. 

“Jag försöker att barnet kanske går ut i väntrummet, man hittar på någonting, att 
dom kan hämta något i väntrummet och att man visar och pratar sa att inte, man 

ska inte prata över barnets huvud”. 

 Informant F 

En av grundstenarna i samtalet var att respektera föräldrars beslut. Är föräldrarna 
positiva till att göra förändringar så erbjuder BHV-sjuksköterskan information och råd 
till familjen. I vissa fall önskade inte föräldrar tala mer om övervikt och då fick BHV-
sjuksköterskan acceptera det. I andra fall kunde familjen avstå uppföljning under en 
viss tid och hellre följa vikten själva hemma. BHV-sjuksköterskans respekt gentemot 
föräldrarna gav bäst effekt i längden, ibland behöver föräldrarna mer tid på att smälta 
informationen.  

BHV-sjuksköterskorna beskrev att det var av vikt att poängtera att barnet ska växa i 
sin vikt och att vi inte ska banta barnet. Fokuset under samtalet var ett hälsosamt tänk, 
för en hälsosam livsstil. Det kunde vara svårt för BHV-sjuksköterskan att nå fram till 
familjer vars livsstil och vanor var så “inrutade”, till exempel vilket sorts bröd de köper 
hem, hur stora portioner familjen är vana att ta. Det vara av vikt att tillsammans med 
familjen sätta upp enkla mål och mindre delmål som de kunde följa upp till nästa besök 
för utvärdering och att identifiera nästa steg i livsstilsförändringen och utveckla 
familjens hälsofrämjande livsstil. Kommande uppföljning lyfter BHV-sjuksköterskan 
upp vad föräldrarna har förändrat och titta på fler saker som kan vara till hjälp vid 
fortsatt arbete. 

Uppföljning av tillväxt och livsstilsförändringar skedde mellan ca 3–6 månader vid 
övervikt. Var det en snabbt accelererande övervikt önskade oftast BHV-sjuksköterskan 
träffa familjen tätare och vid en långsammare viktuppgång räckte det med ca var 6:e 
månad, besöken planerades alltid in i samråd med familjen.  

“Och sen så har man ju målen lite till nästa gång, Vad ska vi ändra. Att man gör 
det, enkla mål för föräldrarna, små förändringar och man följer upp detta.” 

Informant C 

6.1.2 Att visa tillväxtkurva och iso-BMI  

Tillväxtkurvan och iso-BMI används av BHV-sjuksköterskan för att registrera 
tillväxten och upptäcka accelererande vikt i förhållande till barnets längd. Från 2,5 år 
visar BHV-sjuksköterskan tillväxtkurva tillsammans med iso-BMI kurva för 
föräldrarna. Tidigare bara tillväxtkurvan. Detta gjordes som en rutin för att 
normalisera BMI-kurvan. Ofta var föräldrar nyfikna på att se hur deras barn vuxit 
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sedan förra besöket. BHV-sjuksköterskan upplevde att när de igen tog fram 
tillväxtkurva till föräldrar vars barn hade övervikt, blev det en naturlig ingång in på 
ämnet övervikt då föräldrarna redan hade kunskap till kurvorna. Tillväxtkurvan och 
iso-BMI kan i vissa fall påvisa övervikt som kan vara svårt att se genom att endast titta 
på barnet.  

“Det blir lätt, då har man det på svart på vitt, att man tittar på den här kurvan att 
någonting har hänt i förändringen i alla fall. Eller nått på vägen.” 

Informant F 

Föräldrarna kunde visuellt se barnets viktförändring. Det blev då naturligt för BHV-
sjuksköterskan att fråga vad föräldrarna hade för tankar när de såg tillväxtkurvan och 
iso-BMI tillsammans. BHV- sjuksköterskan lyfte även att vissa föräldrar kunde bli 
överraskade när de visade både tillväxt och iso-BMI kurva. Medans några föräldrar 
helt avfärdade iso-BMI kurvans resultat av övervikt med svar att detta trodde de inte 
på. 

I studien framkom det att det var delade meningar kring pålitligheten av iso-BMI, där 
en grupp BHV-sköterskor upplevde iso-BMI som ett mindre bra redskap att jobba 
med, men höll ändå med att det visar om barnet var överviktigt. BHV-
sjuksköterskorna som inte litade på resultat av iso-BMI använde sig då hellre av sin 
kliniska blick. De litade på att deras egen erfarenhet och kunde litade på sitt omdöme.  

6.1.3 Att använda informationsmaterial under samtalet med familjen 

“Lätta tips” är ett material som BHV-sjuksköterskan upplevde var användarvänligt och 
ofta användes i mötet med familjerna. Detta material gav föräldrarna tips på sunda 
måltider och hur en lagom och sund måltid ser ut. I “Lätta tips” användes tillsammans 
med “MI-bubblor”, tillsammans med föräldrarna kunde BHV-sköterskorna hitta olika 
möjliga strategier som motiverar till förändring. Här har BHV-sjuksköterskan 
stencilen framför sig under samtalet och tillsammans med föräldern fyllde de i ”MI-
bubblorna”. Samtalade sedan om vad de olika bubblorna står för i deras familj och hur 
det kan appliceras hos familjen för att hjälpa barnet nå en hälsosam tillväxt. Ytterligare 
ett material som BHV-sjuksköterskorna använde i mötet med föräldrarna var om 
portionsstorlekar, för att undervisa föräldrar i hur en rimlig portionsmängd för deras 
barn skulle kunna se ut. Det framkom att många föräldrarna hade en felaktig bild av 
vad som var en rimlig portion. 

”Dom som vill, som är orolig, då brukar dom få en kostdagbok utav mig i några 
veckor och så brukar jag ta tillbaka dom, för att jag vill se, finns det något som jag 

kan se direkt”. 

 Informant H 

6.2 Att ge familjen kunskap och konkreta verktyg för att minska 
barnets övervikt 

I mötena mellan BHV sjuksköterska och familjer med överviktiga barn var syftet att 
ändra en osund livsstil som påverkade barnets vikt negativt. Genom att BHV-
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sjuksköterskan gav familjen kunskap om rekommenderad kost, fysisk aktivitet och 
begränsad skärmtid, kunde familjen vara med och hitta bra livsstilsändringar. 

6.2.1 Att ge råd om kost 

 ”Ovetande om vart energin kommer in ifrån och överhuvudtaget vad olika 
livsmedel rättare sagt var finns det energi och liksom så där. Eh… vi har ju 

litegrann brukar titta på hur mycket socker det finns i olika livsmedel”  

Informant D 

BHV-sjuksköterskan gav i samtalen med föräldrar information och råd om 
regelbundna måltider, rimliga portionsstorlekar och livsmedel med rätt 
energiinnehåll. Till matglatt barn rekommenderas föräldrarna servera mindre 
portioner och endast erbjuda grönsaker om barnet önskar ytterligare en portion. Råd 
om att ge en grönsak innan måltiden i syfte att mätta genom ett sundare 
alternativ. Barnen ska inte okynnes dricka läsk eller söta juicer till maten utan att de 
ska dricka vatten, även mellan måltider ska vatten erbjudas. BHV-sjuksköterskan gav 
även råd om begränsat intag av smörgåsar. Barnet kunde ofta erbjudas flera smörgåsar 
mellan måltiderna och detta gav ett högt energiintag samtidigt som det förstör barnets 
måltidsvanor. Rådet var därför att undvika smörgåsar mellan måltider och att det 
räckte med en smörgås som mellanmål i kombination av frukt eller grönt. 
Rekommendationer att inte ha läsk, godis, fikabröd och andra sötsaker hemma för att 
hjälpa barnen att motstå frestelserna poängterades. Detta rådet upplevdes av BHV-
sjuksköterskan kunna ha stor inverkan på barnets småätande. 

6.2.2 Att ge råd om rörelse   

Samtalet kring aktivitet med föräldrarna handlar mycket om att motivera familjen till 
rörelse och prata om varför det är så viktigt, exempelvis att ta upp att det är när barn 
är unga vi lägger grunden för att bygga ett starkt och bra skelett. BHV-sjuksköterskan 
gav rekommendationen att barn ska röra på sig minst 60 minuter varje dag, och att 
föräldrarna har en skyldighet att vara ute i dagsljuset med sina barn. Konkreta förslag 
på olika fysiska aktiviteter i vardagen var, gå till badhuset, vara på lekplatser, ta 
promenader, cykla och leka i skogen. Uteleken upplevdes lättare att initiera då det är 
mer behagligt att vara ute, exempelvis på våren.   

“Beroende på hur stora barnen är, prata kring det här sitter det i vagn, går det? 
Och att man bor dom i lägenhet? Vilken våning bor dom på? Att man börjar prata 

kring deras vardagsmotion, utan man behöver ju inte alltid ta hissen”. 

Informant G 

6.2.3 Att ge råd om skärmtid    

Barnens tid framför skärmar som Ipad, dator och TV nämns som ett växande problem. 
Det var minst lika viktigt att begränsa barnens tid framför skärmen, som det var att 
rekommendera att öka barnet fysiska aktivitet. Familjen gavs åldersanpassade 
rekommendationer om hur mycket skärmtid som var lagom. Till hjälp för att öppna 
upp samtalet om barnets skärmtid tog BHV-sjuksköterskan hjälp av “MI-bubblorna” 
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från materialet “Lätta tips”. Rekommendationen var att kolla max 1h/dag för barn i 
förskoleålder. BHV-sjuksköterskan var också tydliga med att informera att 
stillasittande framför skärmar tog värdefull tid från barnet när de istället kunde vara 
fysiskt aktiva och röra sig genom lek. 

”…då finns det ju jaa, hur mycket tittar barn på TV/ dator och då står det att 
förskolans ser på Tv:n högste en timme per dag för annars förlorar dem så mycket 

tid för egen aktivitet och lek och rörelseutveckling.” 

Informant E 

6.3 Att samverka med olika instanser och professioner 

Att samverka mellan kollegor, olika professioner och instanser var en del av det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet på BHV-enheterna och tillsammans kunde 
familjen erbjudas ett bredare perspektiv men också hjälp från flera håll.  

6.3.1 Att samverka inom verksamheten  

På några av BHV-verksamheterna fanns tillgång till dietist någon gång i veckan, där 
kunde BHV-sjuksköterskan eller familjerna själva boka tid för till exempel kostråd. 
Detta upplevdes som mycket positivt och BHV-sjuksköterskan såg även att detta 
kunde ha positiv effekt för familjens livsstilsförändring och barnets övervikt. Att 
samverka med läkare på BHV-mottagningen var något BHV-sjuksköterskorna 
använde sig också av ibland. Här kunde det vara till hjälp att ta med sig läkarens in i 
samtalet med familjen, och det blev då fler professioner som gav samma information 
till familjerna.  BHV-sjuksköterskorna upplevde att det var bra att utbyta tankar och 
erfarenheter med andra BHV-sköterskor och kollegor på enheten för att veta vilken 
ingång de kan välja inför ett möte med en familj till exempel. 

“Nej vi försöker, man försöker bolla det lite med olika kollegor hur man ska prata 
med dom för att just få ett bra bemötande och bra samtal och så.”  

Informant C  

6.3.2 Att samverka med externa enheter  

Samverkan externt kunde vara till barn- och ungdomsmedicin, “barnfetma-teamet”, 
förskola och skola. BHV-sjuksköterskan skickade en remiss till barn och 
ungdomsmedicin till om familjen inte lyckats stanna den accelererande vikten och den 
ökat till ett iso-BMI motsvarande fetma. På barn- och ungdomsmedicin erbjöds då 
barnet provtagning i utredningen och utesluta medicinska orsaker till den ökande 
vikten, exempelvis tillväxtrubbningar. Både barn- och ungdomsmedicin och 
barnfetma-teamet kunde erbjuda dietistkontakt som kunde ytterligare hjälpa familjen 
till en fördjupad kunskap, råd och förslag till livsstilsförändring.  

“...det viktigaste är väl egentligen och det har jag med mig barnläkaren, i xx 
barnfetma-teamet. Men det är ingen ide att remittera om inte föräldrarna vill.” 
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Informant H 

Samverkan med förskola använde BHV-sjuksköterskan för att tillsammans kunna 
hjälpa barnet stanna sin ökande vikt. Samverkan bestod först och främst att hjälpa 
förskolepersonal begränsa måltider. Kommunikationen mellan BHV och förskolan 
kunde erbjudas där föräldrar på grund av annat modersmål kunde få hjälp att berätta 
och förklara om nya livsstilsändringar familjen påbörjat. Det blev även en naturlig del 
för BHV-sjuksköterskan att samverka med skolan när barnet avslutar sin vårdkontakt 
på BHV. Skolhälsovården fick i de fall det var behov av uppföljning efter avslutad BHV 
kontakt ta över arbetet med de familjer vars barn hade övervikt  

“Vi skriver en rapport till skolsköterskan. Där skriver vi hur det har gått och hur vi 
har uppmärksammat det här problematiken redan och att vi jobbar på det att vi 

tar en vikt var tredje månad. Så att dom följer vidare det.” 

Informant A   

6.4 Att ge evidensbaserad vård kräver att BHV-sjuksköterskan 
håller sig uppdaterad inom ämnet övervikt 

För att öka BHV-sjuksköterskans trovärdighet i samtalen med föräldrar används 
evidensbaserad vetenskap. Genom att ta med nya råd och rön in i samtalet om en 
livsstilsförändring kunde BHV-sjuksköterskan förtydliga och stärka sina påståenden 
och förslag. 

6.4.1 Att erbjudas fortbildning inom ämnet övervikt  

BHV-sjuksköterskan upplevde att de erbjuds fortbildning jämnt fördelat genom 
verksamhetens terminer (höst- och vårtermin). Denna fokuserade på övervikt och 
fetma och de ansåg att de var kompetenshöjande. Detta gav BHV-sjuksköterskan 
verktyg att använda i samtalen med familjerna. I södra Sverige där studien utfördes så 
erbjuds alla BHV-sjuksköterskor fortlöpande utbildningstillfällen i olika ämnen som 
till exempel övervikt och fetma, MI-samtal, livsstil och liknande. Utbildningstillfällena 
kommer ca 1–2 gånger per termin. Det är upp till var och en av BHV-sjuksköterskorna 
att själva anmäla sig till utbildningen. 

“Alltså vi får ju ständigt utbildningar kan man ju säga. Kontinuerligt varenda 
termin så pratar vi om det och vi får gå på utbildningsdagar och sådär och nu sist 

så tyckte jag i vår... i höstas var det ju då hade vi ju om tjocka barn. Mm och det 
tyckte jag gav väldigt mycket, lite kött på benen. Att man fick lite fasta råd hur man 

ska kunna prata kring mat.” 

Informant B 

Informanterna var tydliga med att det fanns ett behov av att uppdateras kontinuerligt, 
och hela tiden fylla på med kunskap, tips och trix. BHV-sjuksköterskorna saknade i 
några fall kunskap i att samtala, motivera och stödja föräldrar. Den kunskapen de fått 
i samtalsmetodik var mer allmän eller övergripande. Vid att använda kunskap och 
studier i samtalen med familjen upplevde BHV-sjuksköterskorna en ökades 
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trovärdigheten på innehållet. ”Detta gav mer kött på benen”.  Generellt upplevde BHV-
sjuksköterskan ändå att de hade vetenskaplig förankring i sitt hälsofrämjande och 
förebyggande arbete riktat mot övervikt.   

6.4.2 Att få avsatt arbetstid till att hålla sig uppdaterad   

Trots att det kontinuerligt finns utbildningstillfällen gick BHV-sjuksköterskan oftast 
bara på ett utbildningstillfälle per år. Anledningen till detta var att det inte alltid fanns 
specifikt avsatt tid till detta i arbetstiden och tiden sattes först och främst av till besök 
av barn och deras familjer. Det var därför upp till var och en att själva läsa in sig på 
forskning och i litteratur hemma på fritiden. Litteratur BHV-sjuksköterskan fått 
utdelad genom fortbildning blev heller ofta inte läst på grund av bristande tid under 
arbetstid och på fritiden prioriterades privatlivet.  

“Det är väl lite grann där, vi har fått lite litteratur men jag har faktiskt inte hunnit 
läsa den än. Det hade vi i höstas” 

 Informant D  

7.0 Diskussion  
I BHV-sjuksköterskans möte med familjen beskrivs vikten av att upplysa föräldrar om 
barnets övervikt och motivera familjen till förändring.  Samt att ge information och 
praktiska verktyg till familjen. En god relation till familjen hjälper BHV-
sjuksköterskan när ämnet övervikt lyfts, vilket kan upplevas som känsligt. Att upplysa 
och ge konkreta råd till familjen uppgav BHV-sjuksköterskorna som viktigt. BHV-
sjuksköterskorna ansåg att fortbildning inom ämnet gav dem tyngd i samtalen. Inom 
verksamheterna gavs årligen möjlighet för fortbildning. Tiden var knapp och 
fortbildningen blev därför beroende på engagemanget på individuell sjuksköterska 
och detta påverkades mycket av andra arbetsuppgifter som kom i första hand. 
 

7.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva hur barnsjuksköterskor inom barnhälsovården 
arbetar hälsofrämjande och förebyggande med familjer vars barn har övervikt samt 
hur de evidensbaserade vården de utförde. Utifrån syftet valde författarna att intervjua 
BHV-sköterskor och använde sig då utav kvalitativdesign med induktiv 
innehållsanalys för att på ett bra sätt få fram BHV-sjuksköterskornas erfarenheter och 
perspektiv (Graneheim & Lundman, 2004; Danielsson, 2017). Induktiv 
innehållsanalys används för att belysa fenomen och därmed bidra till med ny kunskap 
(Graneheim & Lundman, 2004). Analysmetoden är lämplig enligt Graneheim och 
Lundman (a.a.) när det är transkriberade intervjuer. Genom att påvisa den 
vetenskapliga kvalitén i studien har begreppen trovärdighet, pålitlighet, 
bekräftelsebarhet och överförbarhet använts (Lincoln & Guba, 1985). 

I bakgrunden presenteras bärande begrepp som stämmer överens med syftet och 
resultatet i studien. Genom att författarna bär med sig denna “en röd tråd” genom hela 
arbetet ökar förståelsen för och trovärdigheten i studien (Elo, Kääriäinen, Kanste, 
Pölkki, Utriainen & Kyngäs, 2014). Här kan en styrka vara att inte ha någon 
förförståelse inom studiens ämne. En av författarna i studien arbetar själv med 
hälsofrämjande och förebyggande arbete hos barn med övervikt och detta kan ha 
påverkat studiens datainsamling, analysprocess samt resultat. Exempelvis under 
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intervjuarna då uppföljande frågor leda in informanten på ett spår och/eller att en 
mättnad på svaret på en fråga kan ha upplevts hos intervjuaren på grund av egna 
erfarenheter.  

Rekrytering av deltagare till studien visade sig vara svår i en större stad där en av 
författarna skulle intervjua, medan för författaren i en mindre stad lyckades att 
rekrytera deltagare. Av 53 tillfrågade verksamhetschefer svarade 14 stycken att 
verksamheten var under bemannade med personal på grund av sjukdom och/eller var 
hemma för vård av barn. 31 stycken av de 53 tillfrågade BHV-verksamheter svarade 
aldrig verksamhetschefen på påminnelsemail och/eller återkopplade via kontakt per 
telefon. Årstiden när intervjuerna planerades, inföll under en månad då många vuxna 
och barn var sjuka, detta resulterade i att verksamheten hade låg bemanning.  Den 
låga bemanningen resulterade i ett bortfall av möjliga informanter. Båda författarna 
utförde intervjuer. Då det genomfördes åtta intervjuer av 10 önskade intervjuer kan 
detta minskar påverka pålitligheten av resultatet i studien. En intervju utfördes via 
telefon relaterat till tidsbrist hos informanten. Det kan ha medfört att tolkningar av 
kroppsspråk i det personliga mötet med informanten inte har kunnat beskrivas med 
ord och därmed gått miste eventuellt om djupare analys. Tillsammans med handledare 
har det diskuterats antal deltagare och om resultatet blivit annorlunda med fler 
deltagare och så kan vara fallet. Endast kvinnor i varierande ålder och erfarenhet 
deltog och saknaden av manliga deltagare kan ha delgett ett annat resultat. 
 
Eftersom studien var frivillig att medverka i gjordes av respekt aldrig någon ny 
förfrågan efter att verksamhetschefer sagt nej. Hos de som inte responderade på första 
mailet/samtalet, gjordes ett nytt försök till att maila och/eller ringa. 
 
De två inklusionskriterierna valdes för att deltagarna i studien skulle ha relevant 
utbildning men också för att de ska ha fått möjlighet att arbeta med den tänkta 
studiens målgrupp av patienter. Styrkan i urval kan vara att samtliga deltagare hade 
magisterexamen inom relevant område och de hade varierande erfarenhet av arbete 
på BHV. Detta ger en stor spridning. Totalt var det deltagare från fem stycken BHV-
verksamheter som kan utesluta speglande av en viss arbetsgrupp. Enligt Elo et al. 
(2014). är det viktigt att beskriva principerna och kriterierna som används för att välja 
ut deltagare. Genom att hänvisa till datans stabilitet över tid och under olika 
förutsättningar ökar pålitligheten. Transkriberingarna gjordes i så nära anslutning till 
utförd intervju. 
 
Studiens tillförlitlighet stärks efter att författarna nogsamt följde forskningsprocessen 
för induktiv metod enligt Graneheim och Lundman (2004). Styrkan i trovärdighet är 
att analysprocessen och resultatet är väl beskrivet och för läsaren förståelig och så 
denne kan avgöra studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). 
Trovärdigheten anses enligt Elo et al. (2014), vara ett av de viktigaste kriterierna. 
Författarna har olika bakgrund i ämnet och har både enskilt och tillsammans 
kontrollerat samtliga transkriberingar och läst dem flera gånger. För att inte gå miste 
av meningsbärande innehåll. Under analysprocessen har författarna suttit enskilt och 
tillsammans och tagit ut meningsbärande enheter, detta för att få en fördjupad 
förståelse av materialet (Elo et al., 2014). Detta ansågs vara en styrka att sitta både 
enskilt och tillsammans, eftersom författarna då tillsammans kunde diskutera 
relevans till studiens syfte och ge varierad tolkning av texten. För att ytterligare styrka 
trovärdighet genom att skildra ord och upplevelser har citat presenterats från 
intervjuerna (Elo et al.,2014; Graneheim & Lundman, 2004).  
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De meningsbärande enheterna kodades först enskilt av författarna. Sedan 
diskuterades de kodade enheterna tillsammans och så det blev ett enhetligt tänk kring 
kodernas betydelse. Kategori-benämningar blev nästa steg i processen och igen 
diskutera relevans för att öka tillförlitlighet i resultatet. Kategorierna ändrades fram 
och tillbaka under hela analysen, för att täcka de meningsbärande enheterna till båda 
författarna var nöjda. Ett exempel på innehållet i den slutliga analysens presenterades 
i en tabell (tabell 2) för att göra det tydligt och förståeligt (Elo et al., 2014). Analysen 
diskuterades med handledare och andra studiekamrater för att ytterligare stärka 
trovärdigheten genom att en extern läsare fick läsa arbetet och ge en kritisk input. 
 
Bekräftelsebarhet innebär att resultaten skall spegla informanternas erfarenheter som 
framkommit i intervjuerna (Elo et al., 2014). Datainsamlingen och analysprocessen är 
stegvist och nogsamt beskrivet i forskningsprocessen. Författarna har citat från 
samtliga deltagare i resultatet för att ytterligare stärka studiens bekräftelsebarhet och 
gör det möjligt för läsaren att bedöma trovärdigheten (Elo & Kyngäs, 2007).   

 
Författarna anser att överförbarheten kan överföras till arbete mellan 
specialistsjuksköterskan och familjen vars barn har övervikt, men den kan även 
överföras till olika samtal där målet med samtalet är att motivera och hjälpa 
människor till en positiv förändring av en osund livsstil. Det är tillslut läsaren som 
bedömer om resultatet är överförbart. Genom en noggrann beskrivning av urval, 
deltagare, datainsamling, analys och de omständigheter som utgör kontext för studien 
skapar författarna förutsättningar för att underlätta en bedömning om överförbarhet 
(Graneheim & Lundman, 2004).  
 

7.2 Resultatdiskussion  
BHV-sjuksköterskan ansåg att det var viktigt att hålla sig uppdaterad inom ämnet 
övervikt för att inringa trovärdighet. Genom att ta med aktuell forskning och nya råd 
och rön in i samtalet tillsammans med familjen har BHV-sjuksköterskan ett 
evidensbaserat förhållningssätt i sitt arbete. Fortbildning gav goda praktiska verktyg 
att använda i samtalet med föräldrarna. Enligt Rudolf, Hunt, George, Hajibagheri och 
Blair (2010) ökar även självförtroendet hos vårdgivaren, då detta föder känslan av ett 
betydelsefullt arbete. För detta krävs bland annat ett genomtänkt etiskt 
förhållningssätt. Det var samtidigt svårt för BHV-sjuksköterskan att sätta av tid 
regelbundet för att läsa upp sig inom ämnet. Kolagotla och Adams (2004) menar att 
det personliga engagemanget påverkar personalens efterfråga på utbildning 
Fortbildning skedde när det sattes av specifika utbildningstillfällen 1–2 gånger per år. 
För att ny kunskap och utbildning ska kunna tas tillvara krävs en stödjande 
verksamhet (Söderlund Lindhe, Nordqvist, Angbratt & Nilsen, 2009). Kan 
fortbildning öka BHV-sjuksköterskans personliga engagemang och självförtroende 
leder detta till en vinst för barnet och dess familj och i förlängningen en vinst för 
samhället.  

Övervikt är enligt BHV-sjuksköterskorna ett svårt ämne att lyfta då de samtidigt har 
erfarenheter av att föräldrarna inte alltid ser sitt barns övervikt. Flera studier beskriver 
just svårigheter med att lyfta ämnet övervikt och fetma (Dera de Bie, Jansen & Gerver, 
2012; Isma et al., 2012; Ljungkrona-Falk, Brekke & Nyholm, 2013; Reyes & Higgins, 
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2017; Walker, Strong, Atchinson, Saunders & Abbot, 2007). Bland annat beskriver 
Isma et al. (2012) att det kan vara något föräldrar skäms över och undviker att prata 
om det. Berggren et al. (2017) kunde i sin studie visa att 87% av föräldrarna till 
överviktiga barn inte ansåg att deras barn var överviktiga. Det är av vikt att 
hälsoperspektivet är i fokus när BHV-sjuksköterskan uppmärksammar barnets 
övervikt för föräldrarna. Barn med övervikt uppfattas som ett känsligt och provokativt 
ämne och för BHV-sjuksköterskan upplevde samtidigt en oro för att familjen ska sluta 
komma till BHV (Berggren et al., 2017). Den beskrivna oron framkom även hos 
informanterna. Positiva livsstilsförändringar hos familjen ökade vid ett längre 
samarbete. Resultatet visar till ökade positiva resultat genom ett långt samarbete 
över tid. Att vara lyhörd och känna in situationen samtidigt som möjligheten att 
planera in flera möten ökar samförstånd och lättare samarbete mot gemensamma mål 
(Vingros, 2016).  

Då BHV-sjuksköterskan ibland mottog negativ respons från föräldrarna när barnets 
vikt lyftes, var det viktigt för BHV-sjuksköterskan att inte få föräldrarna att känna att 
de gjort något fel eller att föräldrarna vände sig mot BHV-sjuksköterskan. Enligt 
Mikhailovich & Morrison (2007) Kan BHV-sjuksköterskan lyfta skulden från 
föräldrarna genom att trycka på att samhället bär en del av ansvaret att handskas med 
barnets övervikt och det i sin tur kan leda till andra infallsvinklar in på ämnet med 
förändrad livsstil. Föräldrarna är dem som kan påverka barnets vikt och ge utrymme 
för barnet att skapa den livsstilsförändring som är nödvändig (Walker et al., 2007). 
Föräldrars påverkan stämmer väl överens med upplevda erfarenheter från BHV-
sjuksköterskorna som understryker vikten av att göra föräldrar medvetna om deras 
nuvarande livsstil och hur den påverkar barnets vikt. Det familjecentrerade 
förhållningssättet BHV-sjuksköterskan använder syftar på att göra familjen delaktiga 
och det ger föräldrarna makten att påverka sitt barns hälsa på ett positivt sätt. 

Med en god relation till föräldrarna upplevde BHV-sjuksköterskan att det var lättare 
att lyfta ämnet övervikt. Under samtalet var BHV-sjuksköterskans språkets nyanser 
och sättet som informationen förmedlades av stor vikt för att familjen skulle motta 
informationen på rätt sätt. Genom att respektera föräldrarnas beslut och vid behov ge 
föräldrar utrymme kunde samarbetet bevaras och framtida interventioner påverkas 
positivt. I en kvalitativ studie, visade resultaten att det är viktigt att värna om 
vårdrelationen (Isma et al., 2012). Här måste BHV-sjuksköterskan vara taktisk och 
finkänslig. Det är lätt att förolämpa föräldrarna i samtalet och det är därför viktigt att 
vara ödmjuk och varsam samtidigt som mjuka och neutrala ord används i samtalet 
(Dera de Bie et al., 2012). Att skapa goda relationer till föräldrarna gav ett bättre 
samskapande. Utan föräldrars samsyn ute blev oftast ett positivt resultat i barnets 
BMI-utveckling. Det är viktigt att motivera hela familjen till en livsstilsförändring 
(Isma et al., 2012). BHV-sjuksköterskan behöver ta hänsyn till varje enskild familjs 
förutsättningar och livssituation, och klarar denne det ges familjen stöd och 
uppmuntran att utveckla egenvård. Med utgångspunkt på patienten, barnet med 
familjen i denna text, blir vården mer nära patienten som person och utgår från dennes 
intressen och resurser. Den familjecentrerade omvårdnaden bidrar till en mer 
ömsesidig och mindre hierarkisk vård vilket leder till att BHV-sköterskan och barnet 
med dess familjen ingår i ett partnerskap. Arbetet mot en mer hälsosam iso-BMI sker 
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gemensamt och personliga mål och strategier för genomförandet växer fram (Ekman 
et al., 2011; Ekman & Norberg, 2016; Wiklund Gustin, 2017).  

Genom olika arbetsverktyg som till exempel tillväxtkurvor och pappers materialet 
“Lätta Tips” fick BHV-sjuksköterskan tillsammans konkreta verktyg för att visualisera. 
Enligt Rikshandboken (2014) rekommenderas BHV-sjuksköterskan att ofta visa 
barnets tillväxt- och iso-BMI kurva för att tydligt visa levnadsvanorna familjen har. 
Regber et al. (2013) bekräftar att iso-BMI kurvan gjorde det möjligt för en visualisering 
och på sätt möjliggjorde för att nå in till föräldrarna och öka deras förståelse. 
Informanterna hade delade meningar om tillförlitlighet av iso-BMI, där ena gruppen 
upplevde den som trovärdig och användbar. Den andra gruppen uttryckte att den var 
missvisande och hellre litade på sin kliniska blick efter flera års arbetserfarenhet. Att 
visualisera med hjälp av olika arbetsmaterial tillsammans med föräldrarna kunde 
BHV-sjuksköterskan reflektera, planlägga och hitta strategier som föräldrarna att ta 
med sig hem. En studie av Mikhailovich och Morrisson (2007) visade att det var lättare 
att bygga upp en bra miljö runt samtalet och öka kommunikationen om det fanns tid 
för föräldrarna att ställa frågor och samtidigt erbjuda skriftlig information. 

De hälsofrämjande insatserna bestod i att erbjuda föräldrar kunskap om kost, rörelse 
och rekommenderad skärmtid, genom denna kunskapen kunde BHV-sjuksköterska 
och föräldrar hitta lämpliga strategier som familjen ansåg som möjliga att fullgöra. 
Resultatet här stämmer väl överens med tidigare forskning. Isma et al. (2012) 
beskriver att kosten är en viktig faktor för en hälsosam livsstil för familjen.  I samtalet 
mellan BHV-sjuksköterskan och föräldrarna var kartläggning, och kunskap om kosten 
central. Resultatet pekade på att samtal om portionsstorlek var av vikt för att ändra 
familjens livsstil. Vidare betonar Isma et al. (2012) att föräldrar inte alltid är medvetna 
om att barn har en mindre kroppsstorlek på matsmältningssystemet och därför 
erbjuder för stora portioner. I samma studie framkommer det att det kan vara svårt 
för föräldrarna att sätta gränser i förhållande till matmängd (a.a.). Även detta 
framkommer av de tillfrågade BHV-sjuksköterskorna. Det är viktigt att föräldrar sätter 
gränser och kontrollerar barnets intag av mat. Både av vad de äter men också när 
barnet äter (Barlow, 2007; Paes, Ong & Lakshman, 2015). Portionsstorlek är en viktig 
del av kostsamtalet som BHV-sjuksköterskor har tillsammans med familjerna (Dera 
de Bie, et al., 2012). BHV-sjuksköterskan belyste att fysisk aktivitet var ett lika viktigt 
ämne att lyfta som kost. En viktig del av att kunna behålla en sund tillväxt är föräldrars 
förmåga att uppmuntra till fysisk aktivitet och förebygga följdsjukdomar relaterat till 
övervikt. BHV-sköterskan uppmuntrar föräldrarna ta med barnen till lekplatser, där 
barnen kan vara fysiskt aktiva genom lek (Lindsay, Greaney, Wallington, Mesa & Salsa, 
2016). I resultatet framkommer det att BHV-sköterskan ger rådet att begränsa barns 
stillasittande tid, vilket kopplas ihop med ökad risk för övervikt (Fröberg & Raustorp, 
2015).  

Att samverka med andra professioner och med specialistvården var en naturlig del av 
barnhälsovårdens förebyggande arbete mot övervikt och fetma. När familjen 
tillsammans med BHV inte klarar hjälpa barnet ner i vikt och barnet når iso-BMI 
motsvarande fetma så kopplas specialistvården in med ytterligare insatser. Siegel och 
Parker (2008) framhåller att ett samarbete mellan professioner leder till en 
framgångsrik viktminskning. Förskolan träffar barnet stora delar av dagarna och med 
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hjälp av samarbete kunde familjen få hjälp att även här sätta in barnets nya 
livsstilsändringar. Skolan som tar över barnet efter avslutad BHV-tid lyftes som en 
viktig och förebyggande del för att fortsätta arbetet med att främja en sund vikt hos 
barnet. Samarbete med förskola/skola kring matintag för att skapa långsiktiga vinster 
belyser även Paes et al.  (2014). 

8.0 Konklusion och implikation 
BHV-sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete mot övervikt hos 
förskolebarn grundar sig på att hjälpa familjen hitta goda val för att hjälpa sitt barn 
ner i en hälsosam vikt. Detta arbete påverkas positivt av en god relation mellan BHV-
sjuksköterskan och barnets familj. Då övervikt och fetma är ett känsligt ämne är det 
viktigt att BHV-sjuksköterskan har ett respektfullt och milt förhållningssätt i möten 
med föräldrar till barn med övervikt. Med hjälp av tillväxtkurvan och iso-BMI kurvan 
kan BHV-sjuksköterskan synliggöra barnets övervikt på ett neutralt sätt utan att döma 
föräldrarna. BHV-sjuksköterskan hjälper familjen att hitta rätt livsstilsändringar 
genom att tillsammans kartlägga de negativa orsakerna till barnets övervikt och sedan 
utforma en plan för familjen och barnet. Uppföljning av barnets tillväxt och familjens 
livsstilsförändringar planeras och återkopplas på ett motiverande och positivt sätt. 
Genom fortbildning som erbjuds via barnhälsovårdens verksamheter kan BHV-
sjuksköterskor arbeta evidensbaserat. Det är viktigt att verksamheten ser behovet för 
fortbildning, men det är också nödvändigt med att BHV-sjuksköterskan får utrymme 
i sitt arbetsschema för att kunna uppdatera sig på ny och aktuell forskning. För att 
vidareutveckla barnsjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete mot 
övervikt hos barn bör verksamheten prioritera fortbildning på ämnet övervikt och 
fetma. Fortbildningen bör rikta in sig på att stärka BHV-sjuksköterskans arbete i att 
motivera föräldrar till livsstilsförändring. Genom denna studien har faktorer som 
belyser BHV-sjuksköterskans arbetet för att främja en sund vikt och förebygga 
övervikt belysts. Fortsatt forskning behövs för att utforska hur BHV-sjuksköterskan 
evidens baserar sin vård riktat mot övervikt och fetma och vilka resurser verksamheten 
bör satsa på för att stärka denna del av det hälsofrämjande och förebyggande arbete 
som bedrivs. 
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Bilagor  
  
Här redovisas examensarbetets bilagor i nummerordning. 
 
Bilaga 1  
Informationsbrev till barnhälsovårdschef 
 
Information om intervjustudie till magisteruppsats  
Till XX BHV-chef på XX i XX   
Barnhälsovårdssjuksköterskans förebyggande och hälsofrämjande arbete för en 
hälsosam vikt hos barn 4 – 6 år  
   
Bakgrund  
Enligt Folkhälsomyndigheten är 1 av 4 svenska barn överviktiga eller har fetma. Majoriteten 
av alla barn i Sverige möter Barnhälsovården (BHV) under sina första 6 år. Sjuksköterskor på 
barnhälsovården kan genom sina möten med familjer vars barn har övervikt vara med och 
förebygga en ohälsosam vikt och främja en god livsstil.  
Syfte  
Att beskriva hur specialistsjuksköterskor inom barnhälsovården arbetar hälsofrämjande, 
förebyggande och evidensbaserat med familjer där barnet har en övervikt. 

   
Tillfrågan om deltagande  
Önskemålet är att få komma till Er enhet och genomföra intervjuer med sjuksköterskor som 
arbetar inom (BHV). Inklusionskriterier för att delta är att informanterna som intervjuas skall 
vara vidareutbildade till barnsjuksköterska eller distriktsjuksköterska. De ska ha arbetat inom 
professionen i minst 1 år. Intervjun beräknas ta cirka en timma och deltagarna väljer själva var 
och när intervjun ska genomföras. Informanterna kommer att få skriftlig och muntlig 
information om studien, information om att det är frivilligt att delta och att de har rätt att 
närhelst de vill avbryta sitt deltagande.  
   
Hantering av data  
Intervjun kommer att skrivas ut och analyseras med hjälp av innehållsanalys. Resultatet 
presenteras i form av en magisteruppsats i barnsjuksköterskeutbildningen vid Hälsohögskolan 
i Jönköping.  Enskilda individer kommer inte att kunna identifieras. Resultatet kan komma att 
publiceras i vetenskaplig tidskrift.  
   
Kontakt  
Vi kontaktar Er via telefon inom ett par dagar för att inhämta Ert tillstånd att genomföra 
intervjuer vid Er enhet.  
Handledare för studien  
Maria Björk, Docent. Hälsohögskolan avdelningen för omvårdnad, Box XXXX, SE-XXX-XX 
JÖNKÖPING. 036-XXXX och XXXX@ju.se  
   
Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av:  
Barnsjuksköterskestudent                                                         Barnsjuksköterskestudent  
Cynthia Kjerr                                                                            Marie Granlund  
Tel: XX-XXXX                                                                        Tel: XX-XXXX  
Mail: XXXXX@ju.student.se                                                  Mail: XXXXX@ju.student.se  
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Bilaga 2  
Informationsbrev till tilltänkta informanter 
 
Information om forskningsstudie  
Barnhälsovårdens sjuksköterskans förebyggande och hälsofrämjande arbete för en 
hälsosam vikt hos barn 4 – 6 år  
Till dig som arbetar som specialistsjuksköterska inom barnhälsovården (BHV).   
Bakgrund  
Enligt Folkhälsomyndigheten är 1 av 4 svenska barn överviktiga eller har fetma. Majoriteten 
av alla barn i Sverige möter BHV under sina första 6 år. Sjuksköterskan på BHV kan genom 
sina möten med familjer vars barn har övervikt vara med och förebygga en ohälsosam vikt och 
främja en god livsstil.  
Syfte  
Att beskriva hur specialistsjuksköterskor inom barnhälsovården arbetar hälsofrämjande, 
förebyggande och evidensbaserat med familjer där barnet har en övervikt. 

   
Tillfrågan om deltagande  
Du tillfrågas eftersom du arbetar inom barnhälsovården och möter dessa barn och dess familjer. 
Du är barnsjuksköterska eller distriktssjuksköterska och har arbetat på BVC under minst ett år. 
Önskemålet är att få intervjua dig om dina upplevelser och erfarenheter av att ha träffat och 
arbetat med dessa barn och deras familj. Intervjun kommer att spelas in på band. Dina svar och 
resultatet kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga enskilda individer kommer inte att 
kunna identifieras. Ditt deltagande i studien är frivillig och du kan när som helst under intervjun 
avbryta din medverkan utan att ange orsak. Du bestämmer själv tid och plats för intervjun. 
Intervjun planeras äga rum i februari och beräknas ta cirka en timma.  
   
Hantering av data  
Intervjun kommer att skrivas ut och användas som resultat i en magisteruppsats vid 
Hälsohögskolan i Jönköping. Resultatet kan komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift.   
   
Kontakt  
Kan du tänka dig att delta i studien? Vi kommer att kontakta dig om två veckor efter att du fått 
brevet för mer information och planering för intervju.  
   
Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av:  
Barnsjuksköterskestudent                                              Barnsjuksköterskestudent  
Cynthia Kjerr                                                                 Marie Granlund  
Tel: XX-XXX                                                                Tel: XX-XX                                      
Mail: XXXXX@ju.student.se   Mail: XXXXX@ju.student.se  
     
                                                                                                                                    
Handledare: Maria Björk, Docent. Avdelning för omvårdnad, Hälsohögskolan, Jönköping.   
Tel: 036-XXXXX och mail:XXXXX@ju.se  
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Bilaga 3 
Frågeformulär 

Intervjuguide: 

Demografiska frågor: 

Hur gammal är du?  

Kön? 

Introduktionsfrågor: 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Vad har du för specialistutbildning?  

Hur länge har du arbetat på BVC? 

Var arbetar du (Storstad/ mindre stad)? 

Vet du hur många barn ansvara du för i åldrarna 4–6? 

Hur många av dessa barn har BMI som motsvara övervikt? 

Finns det några barn som till och med klassificeras med fetma? 

Har du utbildning i att samtala med familjer till barn som har övervikt? 

Om ja, i så fall vilken? 

Intervjuguide: 

Hur arbetar du som BVC sjuksköterska med barn som har övervikt och dess familj? 

Kan du berätta om ett specifikt fall då du träffade ett barn med övervikt? 

Berätta om den strategi du använder då du möter barnet med övervikt och dess familj? 

Vad blev utfallet/resultatet av insatsen med barnet och dess familj? 

Skulle du vilja ha mer utbildning i hur du bäst kan hjälpa dessa barn och familjer? 

Exempel på uppföljningsfrågor: 

Vad hände då? 

Vad gjorde du? 

Vad tänkte du då?  

Hur kändes det? 

Vad sa du då? 

 

 

 


