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Sammanfattning 
 

Barnfetma är ett växande problem såväl nationellt som internationellt. Vanliga 

komplikationer till fetma är kardiovaskulära, metabola, psykosomatiska sjukdomar 

och sociala konsekvenser. Fetmabehandling är svårt och kräver ofta långvarig, tät 

kontakt med hälso- och sjukvård. Låg självkänsla och dålig motivation är vanligt i 

målgruppen. 

Förbättringsarbetet ägde rum på en specialistmottagning i södra Sverige, där det 

fanns ett team för behandling av barnfetma. Bortfall under behandling var vanligt 

och innebar slöseri med resurser. Ett respektfult bemötande var extra viktigt eftersom 

det handlade om en speciellt sårbar patientgrupp.  

 

Syftet med förbättringsarbetet var att  undersöka hur motivation till fetmabehandling 

kan ökas samt vilka möjligheter teamet har att påverka målgruppens motivation till 

livsstilsförändring. 

Barnet och familjen involverades i utformningen av sin vård. Förbättringsarbetet 

studerades i en fallstudie genom deltagande observationer och fem intervjuer av 

teammedlemmarna. Ansatsen var induktiv och analysen kvalitativ innehållsanalys. 

Personalen identifierade trygghet, tydlighet och arbetsglädje som framgångsfaktorer 

för ökad motivation hos målgruppen. Förbättringsarbetet resulterade i f ärre uteblivna 

besök och ökad motivation till livsstilsförändring. Viktminskning eller avstannad 

viktuppgång sågs hos 15 av 37 barn. 

Patientcentrerat arbetssätt i ett multidisciplinärt team förefaller vara en 

framgångsfaktor för behandling av barnfetma.  Fortsatta studier behövs för att 

undersöka om detta arbetssätt fungerar över tid. 

   

 

 

  
Nyckelord: 

Barnfetma, förbättringsarbete, multidisciplinärt team, motivation, patientcentrerad vård. 
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Summary 
 

Obesity among children and young people is an increasing problem both nationally and inter-

nationally. Common complications of obesity are cardiovascular, metabolic, psychosomatic 

disorders and social consequences. Treating obesity is difficult and often requires a prolonged 

and close contact with the health care professionals. Low self-esteem and poor motivation is 

common in this particular patient group. 

The improvement work, which is the basis of this study, took place at a specialist clinic in 

southern Sweden where there is a team working with the treatment of childhood obesity. Fail-

ure due to patients falling out during treatment was common and resulted in a not optimized 

use of resources. 

The aim of the improvement work was to investigate how the motivation for obesity treatment 

can be enhanced and what possibilities the team has to influence the target group's motivation 

for a change of lifestyle. 

The child and the family were involved and were actively participating in the shaping of their 

own care. 

The study of the improvement work was done through observations and interviews with the 

team members. The approach was inductive and the analysis was conducted using qualitative 

content analysis. The staff identified safety, clarity and job satisfaction as factors for increased 

motivation in the target group. The improvement work resulted in fewer missed appointments 

and increased motivation of treatment. Weight loss or ceased weight gain was observed in 15 

of 37 children. 

A respectful attitude is especially important due to this particularly vulnerable patient group. 

To work patient-centered and to see the child / family as a part of the multidisciplinary team 

has been natural. This approach appears to be a factor for success in the treatment of child-

hood obesity. Further studies are needed in order to investigate whether this approach works 
over time. 

 

Keywords: 

Childhood obesity, improvement project, multidisciplinary team, motivation, patient-centered 

care. 
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Förkortningar 

BHV Barnhälsovård 

BMI Body mass index = vikten/längden*längden 

BORIS Kvalitetsregister Barn obesitas registret i Sverige. 

BUM Barn och Ungdomsmedicinsk mottagning 

BUP Barn och Ungdomspsykiatrisk mottagning 

DRG Diagnosregistrering 

KHV Kvinnohälsovård 

MI Motivational interviewing 

SAMREHAB Rehabiliteringsverksamhet för sjukgymnastik och arbetsterapi 

SHV Skolhälsovård 

SPC XL Programvara för Microsoft Excel 

WHO Världshälsoorganisationen 

 

 

Förklaringar 

Barn i denna studie innefattar barn och ungdomar 0 till och med 17 års ålder (1). 

Cosmic -- datoriserat journalsystem 

E-hälsa -- samlingsnamn på insatser, verktyg och processer som syftar till att rätt person ska 

ha rätt information vid rätt tillfälle och skapa nytta för invånarna. 

ISO-BMI --  BMI korrigerat att passa barn tom 17 års ålder. 

Multidisciplinärt team -- team bestående av personer med olika professioner. 
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Bakgrund 
 

Barnfetma 

Fetma och övervikt är ett stort folkhälsoproblem (2). Våra levnadsvanor har ändrats, vi rör oss 

mindre och samtidigt har vi ökad tillgång till mat/kalorier (3). Andelen med fetma ökar såväl i 

Sverige som i övriga delar av världen (2). Området är medicinskt högprioriterat (3, 4). 

 

WHO, världshälsoorganisationen klassar fetma som sjukdom och en snabbväxande epidemi 

(2). Sjukdomen bland barn har ökat under de sista åren och är ett stort problem såväl 

nationellt som internationellt (5-8). I Europa är 20 % av barn 0-16 år gamla överviktiga och 

en tredjedel av dessa har fetma (9). Fetma hos barn definieras som ISO-BMI över 30 och 

gränsen för övervikt går vid 25 (10, 11). 

 

De negativa konsekvenserna av fetma som drabbar individen och familjen är väldokumente-

rade (12, 13). Fetma medför ökad risk för såväl kort som långsiktiga metabola och 

kardiovaskulära komplikationer. Diskriminering är vanligt och detta medför ofta psykosoma-

tiska pålagringar som riskerar att följa med under uppväxten och även längre fram livet (14-

17). En grupp barn 10-11 år gamla fick ranka vem man helst ville leka med. Barn med fetma 

hamnade allra lägst i rankningen (18). Dessa barn beskrivs ofta i negativa termer som fula, 

dumma smutsiga och lata (19). 

 

Det är vanligt att fetma under barndomen kvarstår upp i vuxen ålder(11). Herman, Craig och 

Gauvin (20) visar att 83 % av barn med fetma har kvar sjukdomen som vuxna och att nästan 

alla normalviktiga vuxna var normalviktiga som barn. Oddset för övervikt/fetma som vuxen 

är 6.2 gånger större för barnet med fetma jämfört med det normalviktiga (20). En studie från 

Slovenien visar att 40 % - 49 % av 18-åringar med fetma hade sjukdomen redan när de var 7 

år gamla (21).  

Stenhammar säger att föräldrar vanligtvis har för avsikt att visa sina barn på en hälsosam 

livsstil men också att många tycker det är svårt och inte alltid lyckas. Det är vanligt med 

upplevd stress i föräldrarollen. Det finns ett samband mellan risk för fetma och föräldrastress 

samt betydelsen av att se ansvaret för en hälsosam livsstil för barnen som gemensamt, där 

föräldrar och samhälle tar sin del av ansvaret. De olika ansvarsområdena bör stödja varandra 

för att underlätta att följa det mest hälsosamma valet (22). 

Behandlingskostnaderna för fetmarelaterade komplikationer är omfattande och belastningen 

på hälso och sjukvårdssystemet enorm (23). Effekten på livskvaliteten för den sjuke vid 

viktnedgång är betydande (4). 

 

Att behandla fetma hos barn är viktigt både för den enskilde och för samhället. För den en-

skilde då det ger bättre livskvalitet och minskad risk för sjukdom och samhällsvinster i form 

av minskade sjukvårdskostnader. Direkta sjukvårdskostnader och sjukskrivningar i Sverige 

p.g.a. fetma och dess följdsjukdomar beräknas uppgå till minst 6 miljarder kronor årligen 

(24).  

 

Begränsade resurser är en realitet inom hälso- och sjukvård. Ett sätt att möta detta är att verka 

för bättre folkhälsa (25). Att framgångsrikt behandla barn fetma är i högsta grad att verka för 

hälsa. 
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Behandling 

Att behandla fetma är svårt och behandlingstiderna är långa, 3-5 år eller längre (11, 26, 27). 

Sjukdomen kräver ibland livslång behandling. ”Obesity is a lifelong disease requiring life-

long treatment”(11). Insatserna bör utföras av ett multidisciplinärt behandlingsteam där pedi-

atrisk kompetens ingår och gärna i nära samarbete med skolhälsovård, (SHV) och primärvård 

(7, 11, 28, 29).  

Behandlingen baseras i första hand på att förändra levnadsvanor. Det handlar om ökad fysisk 

aktivitet, förändrade kostvanor och minskat stillasittande. Hela familjen måste involveras och 

bli delaktig i behandlingen, ansvaret kan inte läggas på barnet. Det är viktigt att kunna erbjuda 

tät kontakt med teamet för att öka sannolikheten att familjen inser sambandet mellan livsstils-

förändring och minskad fetma (7, 11, 28, 30). Webbaserade behandlingsprogram och använ-

dandet av E-hälsa har visat sig vara användbart i samband med behandling av barnfetma. Barn 

som regelbundet använde sig av behandlingsprogrammet förbättrade sina levnadsvanor och 

sitt ISO-BMI, (BMI korrigerat att passa barn till och med 17 års ålder) (31). 

 

Det är vanligt att både barn och föräldrar är omedvetna om riskerna med fetma. Att få dem att 

förstå allvaret och acceptera behovet av hjälp utan att barnet/ungdomen känner sig kränkt är 

en utmaning för personalen (8). 

 

Ju yngre barnet är desto större ansvar vilar på föräldrarna. När det handlar om yngre barn in-

formeras föräldrarna med barnet närvarande. Ungdomar kräver respekt för den pågående fri-

görelseprocessen. Här sker information och diskussion bäst direkt med patienten, men med 

föräldrarna närvarande (32). 

 

Ökad självkänsla och motivation kan vara framgångsfaktorer i fetmabehandling (11, 28, 33). 

Livsstilsförändringar, reducerat kaloriintag, ökad fysisk aktivitet, minskat stillasittande, famil-

jeinvolvering och förändrat ätbeteende är andra betydelsefulla faktorer (7).  Vilken eller vilka 

kombinationer av dessa förändringar som är mest effektiv är oklart (34, 35). Grave et al (33) 

drar slutsatsen att behandlingsprogram, i mycket större grad än vad som sker i dag måste an-

passas till den enskildes önskemål och behov för att framgångsrikt behandla fetma.  

 

Det är ofta svårt att få barnet att förstå och dessutom tycka att det är tillräckligt viktigt att göra 

uppoffringar i det dagliga livet för att minska risken för sjukdom i framtiden. 

Danielsson säger i sin studie att barn ofta ser det som omöjligt eller mycket svårt att minska i 

vikt, de har gett upp. De kan motiveras genom att visa att det är möjligt att minska i vikt och 

att få dem att inse att de inte är hopplösa fall (11, 28).   

 

MI, (motivational interviewing) är en på samarbete grundad personcentrerad form av vägled-

ning för att framkalla och stärka motivation till förändring. Metoden används i rådgivning och 

behandling för att underlätta förändringsprocessen (11, 28, 36). Psykologerna S. Rollnick och 

W.F. Miller (37, 38) utvecklade MI metoden under 1980-1990talen  i syfte att behandla alko-

holrelaterade problem. Numera används metoden mera generellt för att åstadkomma livsstils-

förändring och den har även visat sig vara användbar vid behandling av barnfetma. Metoden 

kan användas både individuellt och i familjebehandling (39, 40) och beskrivs av Resnicow et 

al som lovande (36). 

 

Enligt socialstyrelsen är sjukvårdspersonal skyldig att informera och göra patienten delaktig i  

den egna vården (41). Patientmaktsutredningen föreslår patientcentrerad vård d v s rätt till 

information, delaktighet och att tillsammans med vårdpersonalen fatta beslut om den egna 

vården. Inflytandet är inte åldersberoende utan relateras till barnets mognad (42). Detta för-
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hållningssätt stöds av Bischofberger som säger att föräldrar vikarierar barnets autonomi då 

mognad så kräver (43). Barry & Edgman-Levitan beskriver i en artikel om patientcentrerad 

vård hur viktigt det är att patienten är i centrum och deltar i planering och utformning av sin 

vård. ”Shared decision making” och  ”nothing about me without me”  är viktiga komponen-
ter (44). Att göra barnet delaktigt i vården är dessutom helt i linje med FN:s barnkonvention 

(1). 

 

Det är vanligt att behandlingen avbryts eller avslutas i förtid. Återbud och avbokningar inne-

bär slöseri med tid och resurser. Svårighet att få barn att fullfölja fetmabehandling finns be-

skrivet. Pinelli et al rapporterar från en italiensk studie ett bortfall från fetmabehandling som 

överstiger 90 % (29). Braet et al publicerade 2010 en studie som visar att bortfallet ökade med 

barnets ålder och vid låg föräldramotivation. Tidpunkt för besök och hur relevant man upp-

levde behandlingen var också avgörande faktorer (45). 

 

Detta arbete syftar till att hitta metoder för att motivera barnet/familjen till behandling av fet-

ma samt öka deras följsamhet till behandlingen. Bortfall under behandling p.g.a. att det är 

svårt att få familjerna motiverade är i dag ett stort problem vid behandling av barn med fetma. 

Om vi kan hitta metoder som ger goda resultat är det en stor vinst för individen både genom 

minskad sjuklighet i komplikationer till fetman och genom den ökade livskvalitet som vikt-

minskningen ofta medför. 

Förbättringskunskap 

Förbättringskunskap beskriver vikten av ständiga förbättringar i små steg PDSA (46-48). Ba-

talden et al beskrev 1993 att genom arbete med ständiga förbättringar utifrån förbättringskun-

skap och professionell kunskap inom hälso- och sjukvård uppnås ökat värde för patienten. 

Förbättringskunskapen innefattar kunskap om variation, system, lärande och förändringspsy-

kologi. Syftet med förbättringsarbete och förbättringskunskap är att optimera fördelarna med 

förändringar och lärandet om vad som fungerar gällande förändring av arbetssätt och verk-

samhet (49). 

 

De fem disciplinerna personligt mästerskap, gemensam vision, teamlärande, tankemodeller 

och systemtänkande är, enligt Senge, grund för att se helheter och samband. Hälso- och sjuk-

vård är komplexa verksamheter där systemtänkande är av stor betydelse för att nå bestående 

resultat i förbättringsarbete (50).  

Microsystem 

Microsystem, vårdens minsta enhet närmast och tillsammans med patienten, den plats där 

värde skapas (51). Med hjälp av verktyget 5P beskrivs och kartläggs microsystemet utifrån 

följande områden; syfte (purpose) professionella (professionals), patienter (patients), proces-

ser (processes) och mönster (patterns) (47). Dessa områden hjälper till att besvara förbätt-

ringskunskapens grundläggande frågor; varför gör vi det vi gör, hur gör vi det vi gör och hur 

kan vi förbättra det vi gör? (49). Framgångsfaktorer för ett högpresterande microsystem är 

välfungerande teamarbete, patientfokus, arbete med ständiga förbättringar, och ledarskap som 

fokuserar på syfte och mål (47). Ibland läggs ett 6:e P till; passion (52). Detta handlar om hur 

ett brinnande intresse för verksamheten fångas och bibehålls.  

Betydelsen av personligt engagemang och systematik beskrivs som oerhört viktiga delar för 

att uppnå excellenta resultat (53).  
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Det aktuella microsystemet för behandling av barnfetma 

Microsystemet erbjöd teambehandling för barn till och med 17 års ålder med ISO-BMI>30. 

Teamet bestod av specialistsjuksköterska, barnläkare och dietist. Rutiner för medverkan av 

psykolog och sjukgymnast saknades. Lokalt vårdprogram för fetmabehandling med tydliga 

riktlinjer för fördelning mellan specialist sjukvård och primärvård fanns (54). 

Patientkontakterna bedrevs traditionellt med mottagningsbesök och telefonkontakter. E-hälsa 

användes ytterst begränsat. 

Remisser gällande barnfetma till specialistmottagningen kom i stor utsträckning från SHV, 85 

%, 10 % remitteras från barnhälsovården, (BHV) och 5 % kontaktade själva mottagningen. 

Remissinflödet var ganska konstant och varierade mellan 30 och 35 remisser per år. Det fanns 

goda möjligheter att planera verksamheten och det finns inga tydliga tecken på variation i 

form av nöjdhet hos de barn/familjer som gick i behandling. På en femgradig skala, mycket 

missnöjd- mycket nöjd uppgav sig 7,5 % vara varken eller, 

 88,8 % nöjda och 3,7 % mycket nöjda. Resultaten varierade, viktminskning sågs hos 3 % och 

avstannad viktuppgång hos ytterligare 10 %. Vid avslutad kontakt var det vanligt med 

viktuppgång, vilket pekar på vikten av långsiktiga insatser (11, 26, 28). Registrering i 

kvalitetsregistret BORIS, (barn obesitas registret i Sverige) (55) har påbörjats och detta 

kommer förhoppningsvis att ge möjlighet till jämförelse med andra kliniker, inspirera till 

nytänkande och ge en fördjupad kunskap inom området. 

 

Samtliga remitterade erbjöds behandling men många tackade nej. Ca 25 % avböjde direkt och 

ytterligare 20 %-25 % fullföljde ej. I rapporten ”fetmaproblem och åtgärder” finns beskrivet 

liknande siffror på bortfall (26). I det aktuella området var 3-4% (ca 500 barn 4-17 år) av 

barnen feta. Antalet stämde väl överens med siffran för riket total (24). 

 

Teamets medlemmar arbetade systematiskt och med ett djupt och personligt engagemang.  

Styrkan och kompetensen hos de olika professionerna bestod i att de genom att de har behand-

lat många barn med fetma har fått en lång och gedigen erfarenhet inom området De höll sig 

ajour inom området och deltog i aktuella riktade utbildningar/ kongresser.  

 

25-30 barn per år påbörjade behandling i det aktuella microsystemet. Bland dessa var det 

vanligt med återbud och uteblivna kontakter. Detta var slöseri med resurser eftersom 

återbud/uteblivna kontakter ofta medförde att tider ej utnyttjades optimalt Avbokade tider stod 

tomma, samtidigt som patienterna som avbokade besök levde med ökad risk att drabbas av 

komplikationer till sin grundsjukdom. 

Syfte 
 

Syftet med förbättringsarbetet var ökad motivation till bestående livsstilsförändring hos barn  

≤17 år, inom microsystemet för fetmabehandling vid den aktuella kliniken. 

 

Studiefråga: Hur kan motivationen till livsstilsförändring hos målgruppen ökas? 

 

Syftet med studien var att studera teamets möjlighet att påverka målgruppens motivation till 

livsstilsförändring. 

 

Studiefråga: Vilka framgångsfaktorer respektive hinder kan identifieras vid insatser för att öka 

motivationen hos barn ≤17 år med fetma till specialiserad hälso- och sjukvård vid ett länsdels-

sjukhus?
 



 

10 

Material och metod 
 

Kontext 

 

Det aktuella förbättringsarbetet genomfördes på en Barn och Ungdomsmedicinsk mottagning 

(BUM) vid ett länsdelssjukhus i södra Sverige. Sjukvården bedrevs vid 2 specialistmottag-

ningar och uppdraget var akutsjukvård för barn som är 0-1 år, samt barnmedicinsk specialist-

sjukvård för barn och ungdomar som är 0-17 år. Uppdraget var även konsultverksamhet på  

andra kliniker på sjukhuset samt dagliga ronder på BB och förlossningsavdelning. Barnläkare 

fanns alltid i beredskap för BB och förlossning. I upptagningsområdet fanns cirka 20000 barn 

och ungdomar. Stora patientgrupper var barn med astma/allergi, infektioner, mag och tarm-

sjukdomar, urinvägssjukdomar, tillväxtstörningar, fetma, neurologiska sjukdomar mm. Pati-

enterna kom främst på remiss, framför allt från primärvården, BHV, SHV, eller genom egen 

direktkontakt med mottagningen. 

 

Personalen bestod av 4 barnläkare, 5 barnsjuksköterskor, 4 administratörer och 1 dietist. Såväl 

läkare som sjuksköterskor hade egna ansvarsområden. Fetmabehandling var ett ansvarsområ-

de. 

I det aktuella landstinget hade det sedan flera år tillbaka bedrivits ett aktivt och systematiskt 

förbättringsarbete och på det aktuella sjukhuset fanns en klart uttalad mission för ständiga 

förbättringar och ökad patientsäkerhet. Detta i kombination med ledningens tydliga stöd ut-

gjorde en god grund för det aktuella förbättringsarbetet. Författaren och projektledaren för 

denna studie hade en chefstjänst inom den aktuella verksamheten. 

 

Planering av interventionen 

Förbättringsarbetet planerades utifrån förbättringsrampen Bilaga 1, se Figur 1 och coachingt-

rappan Bilaga 2. Coachingtrappan är en modell som beskriver hur förändring kan ske med 

hjälp av de olika stegen i modellen. Förbättringsarbetet kan påskyndas eftersom modellen 

visar vad som ska ske på de olika stegen och hjälper till att skapa motivation till förändring 

(56). Detta arbetssätt kan bidra till att teamet lyckas och att coachen själv utvecklas och till-

ägnar sig bättre metoder (57). Förbättringsrampen beskriver teambildning, effektiva möten, 

förbättringssteg och förbättringsverktyg (47). Författaren ansvarade för planering och genom-

förande av förbättringsarbetet utifrån ovanstående modeller. Kontakt togs med chefer på sam-

rehab och Barn och Ungdomspsykiatriska mottagningen, (BUP) vid det aktuella sjukhuset i 

syfte att utöka det befintliga fetmateamet med sjukgymnast och psykolog (-febr-2013). Efter 

två lunchmöten rådde enighet om hur samverkan skulle starta. Microsystemet bestod då av 

specialistsjuksköterska, dietist, sjukgymnast, barnläkare och psykolog. I fortsättningen be-

nämns dessa som personalen i microsystemet. Patienten och familjen är en fullvärdig team-

medlem (51). I föreliggande studie involverades patienterna och deras familjer genom ökad 

delaktighet i planering av sin behandling. Samtliga barn som påbörjade fetmabehandling un-

der perioden 20130301-20131231 behandlades enligt arbetssättet som användes i förbätt-

ringsarbetet. 

 

 



 

11 

 
 

Figur 1. Förbättringsarbetet grundat på förbättringsrampen (41). 

 

Interventionen 

Personalen i microsystemet informerades kort av författaren om det aktuella läget gällande 

återbud, uteblivna besök, dåliga behandlingsresultat, omvärldsanalys och verktyget 6P. Med 

hjälp av 6P beskrevs microsystemet utifrån purpose, patients, professionals, processes, pat-

terns och passion (47). Man kom överens om syfte och mål med förbättringsarbetet. Regel-

bundna möten planerades in 1½ timma varannan vecka under april-maj 2013 och under juni-

juli en gång per månad. Från augusti 2013 till maj 2014 planerades ett 1-1½ timma långt möte 

var fjärde vecka. Extra mötestider skapades vid behov. Personalen i microsystemet hade goda 

möjligheter till tätare kontakt vid behov eftersom man jobbade nära varandra. Vid varje möte 

gick man igenom föregående protokoll, stämde av överenskommelser och fördelade arbets-

uppgifter till nästa möte. Minnesanteckningar skrevs ner och mailades ut till personalen i mic-

rosystemet snarast och senast inom 2 dagar efter mötet. 

Under arbetets gång gjordes upprepade PDSA-hjul, Figur 2. Detta är ett praktiskt sätt att in-

troducera och testa förändringar samt besvara frågan om en förändring är en förbättring. 

PDSA står för Plan, Do, Study och Act (46, 47, 58). 

 

 
Figur 2. PDSA hjul (46). 

•Study •Act 

•Do •Plan 

P D 
S A 
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Författaren genomförde studien av förbättringsarbetet men deltog även i förbättringsarbetet 

genom att under arbetets gång och vid teammöten coacha personalen i microsystemet att fort-

löpande utveckla förbättringsarbetet.  

 

I början av juni 2013 gjordes en studieresa till en liknande klinik där det utvecklats ett fram-

gångsrikt program för fetmabehandling av barn (27). Denna dag bidrog till att ytterligare stär-

ka vikänslan hos personalen i microsystemet och inspirerade och utmanade till att nå samma 

goda behandlingsresultat som man gjorde på den besökta kliniken. 

  

Författaren inledde planeringen av interventionen februari 2013 och personalen i microsyste-

met färdigställde planeringen under juni 2013. Interventionen planerades utifrån förbättrings-

arbetets syfte, kartläggning enligt 5 P (47), omvärldsanalys, studiebesök, artikelgenomgång 

och patientinvolvering. Författaren frågade tre tidigare patienter vad de hade saknat och vad 

de trodde kunde varit till hjälp för att lyckas Deras svar var entydigt. Man hade velat vara 

mera delaktig i planering av vården och utformning av behandlingsmål. 

 

Strävan i behandlingen var ett effektivt mikrosystem som utmärktes av interaktion mellan en 

välinformerad, aktiv patient och ett väl förberett och proaktivt team Bilaga 3. (47).  

 

Planerade åtgärder 

 

 Förändrad kallelserutin till nybesök. Specialistsjuksköterska ringer upp familjen inom 

2 veckor då remiss för fetmabehandling kommer. 

 Behandlingen ska i största möjliga mån, utan att frångå aktuellt vårdprogram, utgå 

från barnets/familjens önskemål och behov. Vad är viktigt för dig?  

 Skatta grad av motivation. 

 Erbjuda kontakt med sjukgymnast. 

 Erbjuda kontakt med psykolog.  

 Kontrollera vikt. 

 Följa statistik för återbud och uteblivna besök. 

 Öka användningen av E-hälsa. Använda min hälsoplan, (finns i Cosmic). 

 Skapa en informationsbroschyr. 

 Involvera och utveckla samarbetet med SHV. 

 Registrera alla i BORIS. 
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Inför starten av arbetet sattes en tidsplan upp. Detta för att underlätta för deltagarna i projektet 

att få en översikt över planeringen och att ha kontroll på att arbetet fortskred i ett acceptabelt 

tempo. 

Tidsplan 

 

Se Figur 3. 

 

Våren 2013 

 Utöka befintligt fetmateam med sjukgymnast och psykolog. 

 Testa det förnyade arbetssättet i liten skala. 

 Göra ett studiebesök på annan klinik med team för fetmabehandling. 

 MI inventera och utbilda vid behov. 

 Skapa en informationsbroschyr. 

 

Hösten 2013 

 Införa en ny kallelserutin till alla. 

 Arbeta enligt ett patientcentrerat arbetssätt 

 Introducera min hälsoplan 

 Registrera alla som startat behandling under 2013 i BORIS. 

 

Våren 2014 

 Involvera skolhälsovården. 

 Fortsätta och utveckla ovanstående arbete. 

 Studiebesök hos K Orban med anledning av hennes avhandlingsarbete vid Lunds uni-

versitet. The Process of Change in Patterns of Daily Occupations among Parents of 

Children with Obesity (59). 

 

 

Hösten 2014 

 Fortsätta arbetet. 

 Sammanställa och sprida resultat. 
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Figur 3. Förbättringsarbetet över tid. 

 

 

Studie av interventionen 

Förbättringsarbetet studerades genom en fallstudie eftersom detta är en passande metod för att 

följa förändringar och förlopp över tid (60). I en fallstudie studeras ett fenomen i sin naturliga 

miljö och datainsamlingen kan ske genom såväl kvalitativa som kvantitativa data (61, 62). I 

föreliggande studie användes både kvalitativ och kvantitativ metod för att besvara studiefrå-

gorna. Intervjuer och observationer av personal i microsystemet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Microsystemets mätningar var av kvantitativ karaktär och analyserades med 

deskriptiv, analytisk statistik (63). 
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Utvärdering av interventionen 

Utvärderingen av förbättringsarbetet gjordes med hjälp av microsystemets mätningar av åter-

bud, uteblivna besök, skattning av nöjdhet och motivation. Avstannad viktuppgång och ISO-

BMI i patientgruppen utvärderades som ett mått på slutresultatet. Mätningarna hämtades från 

journalsystemet Cosmic. Urvalet var samtliga 37 barn och familjer som påbörjade behandling 

under den aktuella perioden 

 

Studien av teamets möjlighet att påverka målgruppens motivation till livsstilsförändring i för-

bättringsarbetet gjordes genom intervjuer med personalen i microsystemet. Intervjuerna 

genomfördes under perioden november 2013-mars 2014 och var semistrukturerade. Frågorna 

vid första intervjutillfället var kopplade till projektets syfte. Vilka faktorer främjar motiva-

tion? Vilka faktorer hindrar? Vilka möjligheter har teamet att påverka? Svaren kompletterades 

med följdfrågor som, varför? kan du vidareutveckla? berätta mera? hur då? 

Observationer av personalen i microsystemet skedde under perioden 1 mars 2013- 30 april 

2014. 

Samtliga intervjuer skedde på BUM och intervjutiden varierade mellan 15-33 minuter. Att 

vara väl förberedd inför en intervju är betydelsefullt för ett bra resultat (64). Författaren strä-

vade efter att vara förberedd genom att noggrant läsa igenom föregående intervju och utifrån 

denna formulera följdfrågor för nästa intervju. Data spelades in och transkriberades ordagrant 

(63, 65). Författaren transkriberade det inspelade materialet och läste igenom det flera gånger 

innan analysarbetet påbörjades. 

Deltagande observation kan beskrivas som sammansatt av två motsatta begrepp, distans och 

närhet, där deltagande står för närhet och observation står för distans. Analysen sker parallellt 

med datainsamlingen (63, 66). Att vara deltagande observatör innebär att pendla mellan olika 

grader av distans och närhet (67). Observationer av personalen i microsystemet gjordes under 

perioden mars 2013- april 2014. Författaren deltog i teammöten och förde anteckningar i di-

rekt anslutning till sammankomsterna samt analyserade dessa fortlöpande. 

Yin beskriver dagboksanteckningar som ett bra sätt att reflektera över den egna rollen i en 

studie Sådana anteckningar kan även användas för att belysa hur förbättringsarbetet fortlöper 

(68). Personliga anteckningar i dagboksform fördes under hela projekttiden för att reflektera 

över de olika rollerna författaren innehade. Det var viktigt att skilja ut rollen att som forskare 

driva förbättringsarbetet samtidigt som det studerades. Anteckningarna bidrog även till ökad 

medvetenhet om den förförståelse som fanns.  

Analys 

Frågeställningarna i studien besvarades med såväl kvalitativ som kvantitativ metodik. För de 

kvantitativa mätningarna i själva förbättringsarbetet användes deskriptiv, analytisk statistik. 

Motivation till behandling skattades vid behandlingsstart, efter 3 månaders behandling och 

sammanställdes i stapeldiagram. Viktmått vid start och efter 3 månader sammanställdes i sta-

peldiagram. Antal barn/familjer som tackar nej till behandling redovisades i stapeldiagram 

men även i ett styrdiagram. Data analyserades i programmet SPC XL. Kontrolldiagram var en 

accepterad metod att beskriva processer över tid (69). Passande styrdiagram, i det här fallet 

p-chart valdes, sammanställdes i SPC XL,( programvara för Microsoft Excel) och analysera-

des avseende processens stabilitet och eventuella trender (69). Signifikansen baserades på åtta 

punkter i följd över eller under medel eller en punkt utanför styrgränsen (69).   

Intervjuer och observationer av personal analyserades med manifest innehållsanalys. Denna 

metod är passande för utvärdering på microsystemsnivå (70). Tillförlitligheten stärktes genom 

att intervjuerna spelades in, transkriberades ordagrant och sparades på datafil (63, 65).  

Utskrift av bandade intervjuer beskrivs vara en särskilt lämplig metod för innehållsanalys 

inom omvårdnadsforskning (71) 



 

16 

Deltagande observation innebär att analys och observation sker parallellt (63, 66). Observatö-

ren fokuserade på interaktionen mellan teammedlemmarna och vad dessa samtalade om 

Analysen av materialet gjordes genom att reflektera kring data som samlats in, frågor ställdes 

och prövades vid den fortsatta insamlingen av data (72). 

Ansatsen var induktiv och samtlig text från de 5 intervjuerna och anteckningarna analyserades 

med fokus på det uppenbara (65). Texten som analyserades sågs i sitt sammanhang och tolka-

des med en personlig kännedom om informanterna. Flera olika tolkningar av samma text kun-

de vara giltiga och möjliga (63, 73). 

Materialet genomlästes noggrant flera gånger. Därefter identifierades meningsenheter vilka 

stämde mot studiefrågan och plockades ut. Meningsenheterna innehöll fortfarande så mycket 

text att det ursprungliga innehållet fanns kvar. Därefter kondenserades de meningsbärande 

enheterna ytterligare för att minska texten men med bibehållet innehåll. Dessa kondenserade 

meningsenheter kodades och grupperades i kategorier vilka gav en bild av innehållet i materi-

alet. Kategorierna var fullständiga och uteslutande och gav svar på frågan vad? Samtliga me-

ningsbärande enheter passade enbart in i en av kategorierna. För att beskriva de variationer 

som fanns i textmassan utfördes analysen med fokus på att identifiera likheter och skillnader i 

materialet (65). 

 

Etiska överväganden 

Den aktuella klinikens verksamhetschef (författaren) och sjukhusdirektören godkände förbätt-

ringsarbetet och studien av detsamma. 

Inga data som samlades in var märkta med personnummer eller andra uppgifter som kunde 

kopplas till personal, patient/familj. Samtliga patienter som påbörjade fetmabehandling under 

den aktuella perioden inkluderades. Från patienterna inhämtades inget samtycke eftersom all 

dokumentation skedde i patientjournalen och förbättringsarbetet skedde helt inom ramen för 

klinikens systematiska kvalitetsuppföljning enligt Hälso- och sjukvårdslagen(HSL,1982:763). 

Information till personalen i microsystemet innefattade att de när som helst och utan att ange 

skäl kunde avsluta sitt deltagande Bilaga 4. Skriftligt samtycke från personalen i microsyste-

met inhämtades Bilaga 5. 

 

Det fanns viss risk för integritetspåverkan för personalen i form av att enskilda personer kun-

de identifieras av den närmaste omgivningen trots att allt material var avidentifierat. De med-

verkande har informerats om att enbart författaren har tillgång till insamlad data och att denna 

inte kommer att användas i något annat syfte. Risken bedömdes som liten i jämförelse med 

nyttan som kunde uppnås för målgruppen, barn med fetma.  

 

För deltagarna i förbättringsarbetet fanns ingen risk för skada. Materialet förvarades på lösen-

ordsskyddad server. Utskrivna intervjuer och observationsanteckningar förvaras på lösenords-

skyddad server och i låst skåp som endast författaren har nyckel till. Detta material sparas i 

enlighet med arkivlagen till och med 2024 (Arkivlagen 1990:782). 
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Resultat 
 

Förbättringsarbetet 

Under projektettiden utökades fetmateamet med sjukgymnast- och psykologkompetens, kal-

lelserutinen ändrades och patientinvolveringen ökade. Utökningen av teamet skedde genom 

samverkan med andra kliniker vid det aktuella sjukhuset. Samarbetet inleddes på prov under 6 

månader mars till augusti 2013, utvärderades och reglerades efterhand. Det visade sig att 

sjukgymnastkontakt var speciellt efterfrågad i den aktuella patientgruppen och tidsåtgången 

för denna yrkeskategori var cirka 20% av en heltidstjänst. Finansieringen av sjukgymnastin-

satsen innebar en abonnemangskostnad för BUM som beräknades täckas av den DRG, dia-

gnosregistrering som sjukgymnastbesöken genererade. Detta skedde inom ramen för det aktu-

ella tjänsteutrymmet för sjukgymnasttjänst på sjukhuset. Genom samarbete med BUP kring 

barn med speciella behov tillgodosågs psykologbehovet. Att motivera och behålla patient-

gruppen i behandling har varit en ledstjärna i arbetet. En del i detta var att i största möjliga 

mån utgå från barnets/familjens behov och önskemål. Alla har erbjudits och uppmuntrats att 

vara delaktiga i planering av vården, välja aktiviteter och sätta mål för behandlingen. Bar-

net/familjen var en del av teamet. Stor vikt lades på att klargöra hur viktigt det är att barnet är 

i centrum och är delaktigt i att planera och forma sin behandling.  

 

Ålder och kön på de patienter som ingått i studien 

Från 3 t.o.m. 6 år: 6 pojkar och 3 flickor från 7 år t.o.m. 12 år: 11 pojkar och 10 flickor, från 

13 t.o.m. 17 år: 5 pojkar och 2 flickor. Elva av patienterna hade invandrarbakgrund, varav 2 

hade tolkbehov. 

 

Sjuksköterska och psykolog inledde kontakten med barnet/familjen med ett gemensamt första 

besök. Detta tog mycket psykologtid i anspråk och det var enstaka patienter som önskade eller 

var i behov av vidare kontakt med psykolog. Därför bestämdes att istället använda psykolog-

resurs mera riktat efter behov och att enbart sjuksköterskan träffar barnet/familjen vid första 

besöket på mottagningen. Rutinen för kallelse till ”Nybesök fetma” Figur 4 förändrades och 

istället för att skicka en kallelse med tid för planerat läkarbesök och därefter slussa bar-

net/familjen vidare till dietist och sjuksköterska ringer sjuksköterskan upp familjen inför det 

första besöket. Detta görs för att etablera kontakt och syftar till att skapa engagemang och 

delaktighet hos barnet/ familjen. Samtidigt bokas tid för ett inledande besök hos sjuksköters-

ka. Efterhand och utifrån efterfrågan från patientgruppen och önskemål från teamet beslöts att 

testa att genomföra första mottagningsbesöket som ett teambesök med sjukgymnast, dietist 

och sjuksköterska. 
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Vårdbegäran i Cambio 

Cosmic 

 

Beslut om 

behandling 

Kvar i behandling Iso-BMI >30 och ålder  

≤17 år 

Barnet/familjen och 

teamet planerar. 
Telefonsamtal 

Remissbedömning 

 

 

Figur 4. Visar förändrat flöde för fetmabehandling på den aktuella kliniken.  

 

 

 

Avstår behandling 

Under perioden 1/3 2013- 31/12 2013 minskade antalet patienter som tackar nej till behand-

ling avsevärt Figur 5. 

Av de fyra som tackat nej under perioden 1 mars-31 dec 2013 var det en familj som absolut 

inte ville komma. Två av familjerna hade glömt tiden, dessa erbjöds ny tid och tackade ja. 

Den sista familjen ville avvakta på grund av mycket speciella omständigheter som gjorde att 

man inte ansåg sig ha möjlighet för tillfället.  

 

 

 
Figur 5. Det totala antalet remisser och det totala antalet barn/familjer som tackat nej till behandling 

under perioden januari 2010 till och med december 2013. 
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Styrdiagram Figur 6 visar patienter som avstått behandling årsvis 2010 och 2011 och månads-

vis från och med 2012 till och med 2013. Signifikans kan påvisas i ett styrdiagram. I denna 

studie uppnåddes signifikans i oktober då 8 punkter i följd låg under medelvärdet. 

  

 
 
                                                                                            1/3 påbörjades det nya kallelsesättet. 

Figur 6. P-chart, styrdiagram som visar andel patienter som avstått behandling under perioden 1 janua-

ri 2010 till och med 31 december 2013. 
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Motivation 

Barnen/familjerna fick skatta sin motivation till behandling vid första besöket och efter 3 må-

naders behandling Figur 7. Resultatet registrerades i journalsystemet Cosmic. Skattningen 

gjordes på en skala 1-10, där 1 står för sämst tänkbara motivation och 10 för bästa möjliga. 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 7. Stapeldiagram som visar motivation till behandling skattad vid start och efter 3månaders be-

handling. 
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Vikt 

Under projekttiden visade 10 barn av totalt 37 avstannad viktuppgång och 5 av 37 viktminsk-

ning Figur 8. 

Viktminskning definierades som minst 5hg och avstannad viktuppgång som + - 2hg. 

 

 

 
Figur 8. Viktutveckling hos studiepopulationen. 

 

Före interventionen sågs viktminskning hos en av trettio och avstannad viktuppgång hos tre 

av trettio. Studiepopulationens resultat var viktminskning hos fem av trettiosju och avstannad 

viktuppgång hos tio av trettiosju. Ytterligare fyra barn minskade sitt ISO-BMI. 

Kvar i behandling 

Av de 37 barn/ familjer som påbörjade fetmabehandling under perioden 1 mars 2013 till och 

med 31 december 2013 var 32 kvar i behandling 30 april 2014. Två hade överlämnats till 

SHV i enlighet med gällande vårdprogram, ett barn hade andra kontakter med hälso-och sjuk-

vården som gjorde att man inte orkade engagera sig i behandlingen. Två uppgav bara att man 

ville sluta. 

 

Kvalitetsregistret BORIS 

Samtliga barn som inlett fetmabehandling under 2013 på den aktuella kliniken är registrerade 

i kvalitetsregistret BORIS. Det var krångligt från början och tog tid att bli bekväm med förfa-

randet. Extra tid avsattes för detta arbete eftersom det ansågs viktigt att komma igång med 

registreringen för att bygga upp en bank för framtida jämförelse och lärande. 
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Studien av förbättringsarbetet 

För att studera och identifiera framgångsfaktorer vid insatser för att öka motivation hos barn 

 ≤17år till livsstilsförändring användes intervjuer och observationer av personalen i microsys-

temet. Författaren genomförde de 5 intervjuerna under perioden nov 2013- mars 2014. Frå-

gorna var kopplade till projektets syfte. 

Observationer skedde under perioden mars 2013-april2014.  

 

Intervjuer 

 

Resultatet av intervjuerna och observationerna visade flera faktorer som kunde vara betydel-

sefulla för att påverka motivationen till livsstilsförändring hos målgruppen tabell 1 och 2. De 

faktorer som framkom i intervjuerna kunde delas in i tre kategorier och tio underkategorier-

Tabell 1.  

Observationerna pekade på flera viktiga faktorer för att öka motivationen till livsstilsföränd-

ring hos den aktuella patientgruppen Tabell 2. De faktorer som framkom kunde delas in i tre 

kategorier och nio underkategorier.  

 

 
 

Tabell 1. Betydelsefulla faktorer för att öka motivation till livsstilsförändring 

 

Kategorier                                   Underkategorier 

 

 
 

 

Resultatbeskrivning av de tre huvudkategorierna med stöd av citat från intervjuerna, 

Tydlighet 

Personalen beskriver att det är oerhört viktigt att vara konkret och rak i kontakten med bar-

net/familjen. Fetma är en sjukdom som obehandlad kan leda till allvarliga komplikationer. 

Ofta efterfrågas lätta och snabba lösningar. Men några enkla knep eller genvägar finns inte för 

•Tydliggöra risker med fetma 

•Tydliggöra att viktminskning är möjligt  

•Tydliggöra att långsiktigt arbete krävs 

•Tydliggöra föräldraansvaret 

Tydlighet 

• Teamet är tillgänglighet   

•Teamet samverkar 

•Rimliga, individuella mål 
Trygghet 

•Ledningens stöd 

•Viktigt arbete  

•Arbetar tillsammans 
Arbetsglädje 
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att nå viktreducering. Att lyckas är fullt möjligt men man måste utgå från att det kommer att 

krävas egen ansträngning och behandling under lång tid, ofta flera år. Familjen måste involve-

ras och föräldrarna måste ta sitt ansvar och hjälpa barnet att komma igång med rörelseaktivi-

teter, sätta gränser och se till att lämplig mat serveras.  

 

”man måste våga säga som det är och inte linda in ..för att vara snäll.. de måste fatta vad det 

handlar om” 

”få dom att tänka eller tro på att det går även om det är kämpigt och kommer att ta sin lilla 

tid” 

”föräldrarna måste vara föräldrar …sätta stopp när det behövs” 

 

”föräldrarna har en jätteviktig roll … säkert svårt att sätta gränser… men så är det  det mås-

te till” 

 

Trygghet 

Familjerna har ofta behov av att komma i kontakt med personalen. Frågor i vardagen kring 

kost, motion och vanor/ovanor dyker upp och man behöver rådfråga eller bara få bekräftat att 

man är på rätt väg. Personalen i microsystemet har utvecklat ett nära samarbete och det ska 

inte spela någon roll vem av dem som kontaktas. Den som är mest lämplig får ta hand om det 

aktuella ärendet, allt för att det ska bli så bra som möjligt för barnet/familjen. Det är viktigt att 

barnet/familjen vet hur de kan nå personalen när de behöver och att de kan lita på att det verk-

ligen fungerar. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med någon i teamet för att få det stöd 

man behöver och smidigt att ändra och boka tider. Att vara med och planera sin egen behand-

ling, sätta sina egna mål som ska vara rimliga och därmed möjliga att nå är speciellt betydel-

sefullt för den aktuella målgruppen eftersom det hos dem är vanligt med misslyckanden tidi-

gare i livet. Öka tilltron till den egna förmågan hos barnet/familjen och att de får känna att de 

faktiskt klarar av det som planerats skapar glädje och säkerhet.  

 

”skapa tillit till systemet och att vi håller det vi lovar..se till att det funkar” 

 

”måste vara lätt att få tag på mig eller nån av oss” 

 

”det är bara så viktigt   de här ungarna får känna att de kan fixa nåt,  det får inte va för stort 

utan  vi behöver  i alla fall i början  se at detta kommer att funka” 

 

”när vi tillsammans bestämmer det som ska göras..verkar det inte va så svårt eller.. det är 

som att det går lättare då.. och när dom klarar av ett mål triggar det till mera” 

 

Arbetsglädje   

Teamarbetet upplevdes mycket positivt och inspirerande. Det var stimulerande och givande 

att samarbeta med nya yrkesgrupper. Ny kunskap som var nyttig i kontakten med bar-

net/familjen tillfördes. Informanten beskriver ett starkt stöd från de övriga i teamet och att det 

var lättare att gemensamt hitta lösningar. Samtidigt stärktes och förtydligades den egna rollen 

Personalen menade att ledningens tydliga stöd och engagemang var betydelsefullt och man 

kände att arbetet med barnfetma verkligen var viktigt. Arbetsklimatet präglades av att det var-
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högt i tak, nära till skratt och man hade tid för reflektion. Att arbeta tillsammans, team och 

patient upplevdes som en framgångsfaktor för att engagera och motivera barnet/familjen. 

 

”detta att du var så engagerad .. var så enormt.. jag visste ju innan  men nu blev det så sol-

klart.. det har blitt så roligt” 

 

”Har ofta känt att jag jobbat i motvind… men nu lyftes det upp… jag menar att det faktiskt är 

viktigt  och nu när vi jobbar mera tillsammans  alla och med familjen också har det blivit..ja.. 

lättare att få dom med sig” 

 

”Det är riktigt bra att jobba tillsammans …och jag lär mig ..ja det gör jag.. men jag märker 

ju att vi lär oss av varandra … till o med jag har sånt som de andra inte visste…” 

 

”ser fram emot våra dagar o möten då vi jobbar i teamet” 

 

 

”så roligt när det funkar o barnen kommer  o att det sen går bra för flera av dom.. gör att det 

..blir lättare o roligare . att jobba på” 
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Observationer 

 
Tabell 2. Betydelsefulla faktorer för att öka motivation till livsstilsförändring 

 

Kategorier        Underkategorier 

 

 

•Vara ärlig

•Barnets/familjens behov

•Det går att minska i vikt

Tydlighet

•Hjälper varandra

• Stöttar och uppmuntrar

• Samarbetar
Trygghet

•Kamratlig stämning

•Engagemang

•Uppfinningsrikedom

Arbetsglädje

  

 

Resultatbeskrivning av de tre huvudkategorierna som framkom vid observationerna. 

Tydlighet   

Det rår ett starkt fokus på för vems skull man är på arbetet. Att sätta barnet/familjen i centrum 

och att skapa de bästa förutsättningar för den enskild är en självklarhet. Personalen är mycket 

enig i att det gäller att hålla sig till sanningen och inte använda sig av förskönande omskriv-

ningar som att till exempel kalla fetma för övervikt. De döljer inte de risker som är förknippa-

de med fetma utan istället anstränger de sig för att få barn/föräldrar att inse de faror man utsät-

ter sig för. Att få målgruppen att tro att det faktiskt är möjligt att förändra vanor och att mins-

ka i vikt ser personalen som en viktig uppgift. Det blev uppenbart att personalen i microsys-

temet såg målinriktat arbete och tydlighet som avgörande framgångsfaktorer för att engagera 

och motivera målgruppen. 

 

Trygghet 

Man är mycket mån om att hjälpas åt och om någon av team medlemmarna har kört fast är 

genast de andra där, uppmuntrar och erbjuder sin hjälp för att hitta lösningar. Det råder en 

anda av hjälpsamhet och att coacha varandra har blivit ett vanligt inslag i det dagliga arbetet. 

Samarbetet kretsar kring att såväl teamet som barnet/familjen ska vara väl förberedda. Famil-

jerna ska mötas av enhetlig information oberoende av vem av personalen man träffade. Att 

personalen är bekväm med varandra och eniga om vad som ska utföras bidrog till att skapa 

trygghet hos målgruppen. 
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Arbetsglädje 

Personalen i microsystemet är engagerad och vill driva arbetet framåt. Stämning mellan per-

sonalen i teamet är god och lättsam. Man bryr sig om varandra, delar med sig av erfarenheter, 

löser problem gemensamt och gläder sig tillsammans. Att se det dagliga arbetet med nya glas-

ögon tillsammans med andra professioner blev positivt. Man uttrycker tacksamhet över att ha 

fått tillgång till ny fördjupad kunskap och att inte ensam behöva bära allting. Att personalen 

trivs och utvecklas bidrar till att skapa goda möten tillsammans med barnen/ familjerna. Dessa 

möten var viktiga och gav målgruppen energi att jobba vidare.  

 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

Det är av största vikt såväl för den enskilde som för samhället i stort att hitta sätt att nå goda 

behandlingsresultat vid behandling av barnfetma. Många studier visar på hur svårt detta är 

och att det finns ett stort behov av att hitta nya och effektivare behandlingsmetoder. Flera fak-

torer som påverkar framgången finns väl beskrivna. 

Det multidisciplinära behandlingsteamet, en samlad kompetens beskrivs vara lämpligt för 

behandling av barnfetma (7, 11) och förhållningssättet bör vara patientcentrerat (1, 41, 44). 

Att utöka det befintliga fetmateamet till ett multidisciplinärt team och att involvera bar-

net/familjen i vården och planeringen av densamma visade sig också i den nu presenterade 

studien vara framgångsrikt för att öka familjens motivation till att behandla barnfetma. Anta-

let barn/familjer som tackade nej till behandling minskade från 45-50 % i mars 2013 då det 

nya arbetssättet infördes till knappt 10 % -dec 2013. Sänkningen var signifikant och processen 

ansågs vara stabil åtta månader efter att det förändrade arbetssättet införts. Förbättringsarbete 

kräver planering och engagemang ofta under lång tid för att ge signifikanta förbättringar. I 

detta arbete nåddes signifikans relativt snabbt. För att bevara resultatet krävs fokus på uppgif-

ten och att inte ta för givet att det som uppnåtts består utan ansträngning. 

 

Under tiden som förbättringsarbetet pågick var det brist på barnläkare på kliniken, medan 

tillgången på specialistsjuksköterskor var god. Det nya arbetssättet innebar att barnet/familjen 

snabbt kunde erbjudas en tid till sjuksköterska istället för att vänta uppemot 2 månader på ett 

läkarbesök. Läkarbesök planerades in efterhand och genomfördes enligt gällande riktlinjer i 

vårdprogrammet för fetmabehandling. Att snabbt fånga upp patienten genom ett telefonsamtal 

och erbjuda tid kan ha bidragit till att få har tackat nej. Tack vare färre återbud från den aktu-

ella patientgruppen frigjordes läkartid. Detta var fördelaktigt även för andra patientgrupper. 

 

Behandlingstiden för barnfetma är flerårig och ibland livslång (26, 27). Återbud och bortfall 

är mycket vanligt (11, 29, 45) 

I föreliggande studie blev bortfallet påtagligt lägre efter interventionen i jämförelse med bort-

fallet före. Av 37 är 32 barn kvar i behandling 2014-04-30. Teamarbete och patientcentrerat 

arbetssätt förefaller vara framgångsfaktorer för att behålla barnen i behandling under längre 

tid. Det är självklart en fortsatt utmaning att bibehålla kontakten med patientgruppen under 

lång tid framöver och för att lyckas med det kommer det att vara nödvändigt att arbeta smarta-

re. Det är inte hållbart att enbart arbeta traditionellt med mottagningsbesök om patienterna är 

kvar i behandling under lång tid samtidigt som nya patienter tillkommer Kombination av mot-
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tagningsbesök och E-hälsa kan vara ett sätt att bevara och upprätthålla kontakten med patien-

ten under längre tid. Det finns många möjligheter inom området men tekniken är inte alltid 

smidig, det tar tid och det krånglar för mycket. Givetvis ska systemen vara patientsäkra och 

sekretess får inte äventyras. Söderström beskriver vidderna av ett krånglande och osmidigt 

datasystem (74). Det borde vara lika viktigt för de som utformar datasystemen att göra det 

utifrån ett kundfokus, att ta reda på kundens behov som för hälso-och sjukvården att se patien-

tens behov. 

 

Det finns beskrivet att det är fördelaktigt att starta behandling i tidig ålder, 6-9 år (11), vilket 

visade sig stämma även i föreliggande studie där majoriteten av barnen med goda resultat var 

under 10 år. De yngre barnen har haft kortare period att lära sig dåliga vanor och föräldrarna 

har sannolikt större möjlighet att påverka och bestämma vilka rutiner som skall gälla. Den 

aktuella studien redovisade även tonåringar som reducerade sin vikt och sitt ISO-BMI. Det 

ökade patientinflytandet som har inneburit att tonåringarna aktivt varit delaktiga i att planera 

vården och att formulera individuella mål kan ha bidragit till ökad motivation och positivt 

resultat. Enligt Braet et al är en förutsättning för att man inte ska avbryta en pågående behand-

ling att den upfattas som rimlig och betydelsefull (45). När man själv varit delaktig i plane-

ringen av sin vård är det sannolikt att det känns mera meningsfullt än om man får att färdigt 

paket presenterat för sig utan möjlighet att påverka dess innehåll. 

Fetma är ofta ett laddat tema. Ett respektfullt bemötande verkar vara avgörande för ett bra 

resultat. Patientens rätt till delaktighet, information, självbestämmande och integritet är grund-

läggande krav i hälso- och sjukvården (41, 75). Det goda bemötandet är en balansgång mellan 

omsorg och respekt, där omsorgen står för ansvarsfulla handlingar, hjälp och engagemang och 

respekten för handlingar som värnar autonomin, rätt till delaktighet och samarbete. Jämnvikt 

mellan omsorg och respekt är en god grund för goda vårdmöten (76). 

 

Studier har visat att barnet med fetma ofta väljs bort i sociala sammanhang (19, 28). Hälso-

och sjukvården måste möta denna patientgrupp med respekt för att inte ytterligare stigmatise-

ra och försvåra deras livssituation. Att bygga upp ett samarbete baserat på förtroende och re-

spekt kan göra det möjligt att förändra livsstilen och på sikt minska i vikt. 

Förändra attityder är svårt och tar ofta tid. Eftersom fetma är svårbehandlat kommer det san-

nolikt under lång tid finnas patienter som lider av sjukdomen. Därför är det viktigt att försöka 

vända de negativa attityder i samhället som finns mot gruppen. Fetma är förenat med stora 

risker och det är viktigt att i möjligaste mån reducera dessa. I den aktuella patientgruppen är 

det vanligt med misslyckanden och det är betydelsefullt att undvika fler bakslag (14-17). Mo-

tivation och förändringsbenägenhet kan behöva mogna fram för att i ett senare skede leda till 

livsstilsförändring och viktreduktion. 

 

Dagens samhälle erbjuder ständig tillgång på kalorier och vi behöver heller inte anstränga oss 

såsom våra förfäder fick göra för att få näringsbehovet tillgodosett. Peters menar att individer 

måste läras att hantera detta (3). Att fostra den växande generationen till ett sunt förhållnings-

sätt till mat måste i grund och botten vara ett föräldraansvar. Orban visar på vardagens bety-

delse och vikten av att skapa ordning och reda i aktivitetsmönster, vardagsrutiner, måltider 

och familjesamvaro för behandling av barnfetma (59). Föräldrastöd, tydlighet och samordning 

av insatser från samhället och hälso-och sjukvården kommer att vara nödvändigt (22). 

I denna studie framkommer föräldrastöd och samordning av samhällets insatser som betydel-

sefullt för att lära barn hantera situationen. 

Personalen i microsystemet ansåg att förbättringsmodellen bidrog till att skapa tydlighet i var-

andras uppgifter och kunskapsområden. Man upplevde arbetsglädje, gemenskap, delaktighet 

engagemang och kände sig trygga med varandra. Viktigt var också ledningens uttalade stöd 
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för förbättringsarbetet. I flera studier beskrivs exempel på framgångsfaktorer för förbättrings-

arbeten som, allas delaktighet i förbättringsarbetet, engagerade medarbetare och att ledningen 

följer upp, stöttar och deltar i förbättringsarbetet (46, 47). 

Tydlighet och trygghet förmedlad av personalen och arbetsglädje i teamet bidrog till att moti-

vera barnen/familjerna till livsstilsförändring. 

Danielsson beskriver att motivation kan ökas genom att visa att det faktiskt går att minska i 

vikt (11). Baker et al menar att föräldrar och barn inte är medvetna om de risker som fetma 

innebär (8). Flera studier pekar på att hela familjen måste involveras i behandlingen, ansvaret 

kan inte vila på barnet utan det är föräldrarnas (7, 11, 30). Tydlighet från personalen gentemot 

målgruppen gällande ansvar, möjligheter och risker identifierades i föreliggande studie som 

en framgångsfaktor för att öka motivationen till livsstilsförändring och viktminskning.  

För barn är det viktigt att mål som sätts är rimliga och möjliga att uppnå (77) I den aktuella 

studien bidrog individuella och rimliga mål, god tillgänglighet till teamet samt att informatio-

nen inte var motsägelsefull till att skapa trygghet hos målgruppen. 

Personligt engagemang är viktigt för att nå excellenta resultat (53). Arbetsglädje och engage-

mang från personalens sida beskrevs i föreliggande studie bidra till att öka motivationen. 

Personalen i microsystemet beskrev att modellerna och förbättringsverktygen bidrog till att 

skapa ordning och reda. Effektiva, korta möten med tydligt innehåll, avslut och uppföljning 

var ett strukturerat och effektivt sätt att arbeta på (47). 

I början av projektet genomfördes en kort introduktion i förbättringsarbete och genomgång av 

6P för personalen i microsystemet. En brist var att introduktionen var kort och en lärdom är 

att det kan vara värt att lägga lite mera tid på introduktionen. 

Studien pågick under en begränsad period men eftersom det gick att plocka fram mätningar 

från och med 1/1 2010 underlättades utvärderingen av processen då dessa utgjorde baslinjen. 

Måtten kommer att följas fortsättningsvis inom ramen för klinikens förbättringsarbete och 

kvalitetsuppföljning.  

Kvalitetsregistret BORIS, där alla patienter registreras från och med 1/1 2013 kommer såsmå-

ningom möjliggöra jämförelse med andra kliniker och det finns förhoppning om ny kunskap 

inom området. 

Hälso- och sjukvård skall bedrivas kostnadseffektivt, fördelas jämlikt och tillgängliga resurser 

användas på bästa sätt (75). Samhället står inför ökade sjukvårdskostnader. Preventiva insat-

ser är nödvändiga för att säkerställa nödvändiga sjukvårdsresurser. Ett bidrag att möta de öka-

de kostnaderna är att och verka för bättre hälsa (25). Att framgångsrikt behandla barnfetma är 

i högsta grad att verka för hälsa. Allra bäst är det givetvis att förebygga fetma bland barn på 

ett tidigt stadie. Inom BHV är man proaktiv och satsar brett på hälsosamtal med föräldrar. Där 

finns en stor potential eftersom man träffar så gott som alla föräldrar och dessutom innehar ett 

stort förtroende hos allmänheten. Kvinnohälsovården, (KHV) träffar de flesta blivande föräld-

rar och information skulle kunna ges redan där. KHV träffar föräldraparen ett begränsat antal 

gånger och det finns redan mycket information som skall delges. Dessutom är ofta de blivan-

de föräldrarnas fokus riktat på förlossningen och barnet varför det kan vara svårt att ta till sig  

information som inte gäller graviditet, förlossning och spädbarnstiden. Samverkan genom 

hela vårdkedjan med patienten och samhället som självklara samarbetspartner kan bidraga till 

goda resultat (78). Det är också viktigt att skapa goda övergångar till vuxenbehandling för de 

som är i behov av fortsatt fetmabehandling efter 18 års ålder.  

Senge säger att systemtänkande är nödvändigt i komplexa organisationer och att hälso-och 

sjukvård är ett exempel på en komplex organisation (50). I denna studie har befintliga resurser 

inom sjukhuset samordnats och bildat ett multidisciplinärt team. En positiv bieffekt var att 

samarbetet mellan BUM och BUP ökade och förenklades. Utvecklingspotential finns i samar-

betet mellan klinikerna. 
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Metoddiskussion 

Förbättringsarbetet studerades i en fallstudie med kvalitativ metod och induktiv ansats. Denna 

metod lämpar sig att studera ett fenomen i sin naturliga miljö, skapa förståelse för dess sam-

manhang och följa det över tid . Fallstudie var den metod som passade bäst eftersom under-

sökningen skedde i ”verkligheten” där fenomen och sammanhang vävs samman (60-62, 79). 

Tolkningen av materialet gjordes med manifest innehållsanalys, vilket är en ytligare tolk-

ningsgrad. Då författaren är ovan, som i denna studie kan denna metod vara bra att börja med 

(65). 

I studier där manifest innehållsanalys använts finns alltid ett visst mått av tolkning av materia-

let från läsarens sida (65). Eftersom författaren själv utförde intervjuerna kan dennes förförs-

tåelse ha påverkat tolkningen av textmaterialet som kom från samtliga intervjuer. Det var 

samma person som intervjuades samtliga gånger. Detta var ett val baserat på att personen var 

en nyckelperson som varit med i teamet under lång tid. Intervjuerna skedde på BUM och in-

leddes med en pratstund innan själva intervjun och avslutades med möjlighet att ställa frågor. 

Mättnad anses föreligga då datainsamlingen inte tillför något ytterligare (63). Efter fem 

genomförda intervjuer uppnåddes mättnad i föreliggande studie. 

För att öka objektiviteten och stärka tillförlitligheten gjordes en separat analys av hela materi-

alet av en kollega, väl insatt i metodiken. Resultaten jämfördes och stämde väl överens. Hand-

ledaren för studien har varit delaktig i sammanställningen av resultatet. 

 

I resultatet redovisades upplevelser och erfarenheter utifrån syftet med studien. Dessa för-

stärktes genom citat, hämtade från intervjumaterialet. Författaren beskrev urval, sammanhang, 

deltagare, datainsamling och analys för att kunna bedöma överförbarhet av resultatet (63, 65). 

I kvalitativa studier handlar trovärdighet om resultatet är överförbart till andra grupper eller 

situationer. Författaren kan skapa förutsättningar och ge förslag på överförbarhet men det är 

läsaren som avgör om resultatet är överförbart till en annan kontext (63) 

Triangulering är en strategi att med olika metoder samla information. Om de olika metoderna 

styrker varandra stärker det resultatet (63). I föreliggande studie användes både intervjuer och 

observationer för att besvara studiefrågorna och resultaten stämde väl med varandra. 

I förbättringsarbetet åstadkoms ökad effekt av behandling och signifikant förbättring av antal 

barn som är kvar i behandling. 

Författarrollen/studentrollen 

Författaren innehade flera olika roller under projekttiden, student, chef, coach och projektle-

dare. Chefsrollen möjliggjorde snabba beslut och förenklade kontakter. Kännedom om orga-

nisationen bidrog till en förförståelse för sammanhang och kultur på arbetsplatsen. Graneheim 

& Lundman anser att en sådan förförståelse ökar tillförlitligheten och att den är en förutsätt-

ning inom kvalitativ forskning där samarbete och förståelse mellan deltagare och forskare är 

nödvändig för att analysera textmassor från intervjuer och observationer (65). Svaghet kan 

vara risk för integritetspåverkan och att deltagarna i studien drar sig för att uttrycka sin me-

ning. Rollen som projektledare och coach innebar att finnas på plats som stöd för teamet.  

Ingen av dessa roller utvärderades specifikt eftersom fokus var att identifiera framgångsfakto-

rer för att motivera till livsstilsförändring. Det framkom ändå synpunkter på att coachningen 

var värdefull och att ledningens stöd betydde mycket. Författaren upplevde ibland att det var 

svårt att inte komma med lösningar om hur man borde göra. Att förbereda sig och reflektera 

kring de olika rollerna var nyttigt och efterhand som projektet pågick blev det lättare att han-

tera de olika rollerna. Den rollkonflikt som kan uppstå kan hanteras genom att under hela 

forskningsprocessen återkommande belysa och diskutera olika ställningstaganden (63). Under 

projekttiden inhämtades fortlöpande andras synpunkter och vid möten diskuterades olika 

ställningstaganden. 
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Författaren anser att de olika rollerna kompletterade varandra och att det underlättade att vara 

chef eftersom det innebar kännedom om organisationen och en förförståelse. 

Återkommande möten och diskussioner i teamet var till stor nytta då de bidrog till fördjupad 

kunskap för samtliga teammedlemmar.  

Förbättringsarbetet var nödvändigt att göra utifrån de resultat som tidigare nåddes och därmed 

var risken liten att förbättringsarbetet skulle uppfattas vara konstruerat för att studenten skulle 

skriva en masteruppsats. 

 

Det finns en plan för fortsatta teammöten i anslutning till teambesöken eftersom det förnyade 

arbetssättet kommer att fortsätta efter avslutat projekt 

 

Slutsatser  

Detta är en prioriterad patientgrupp med stora behov och det är av största vikt att vården på 

bästa sätt möter dessa barn för att kunna hjälpa dem till förbättrad hälsa fysiskt psykiskt och 

socialt. 

Resultatet tyder på att ett multidisciplinärt team och patientcentrerad vård är framgångsrikt för 

att behandla barnfetma. I denna studie har fokus varit på att aktivt bjuda in barnet och famil-

jen till gemensam planering och aktiva val utifrån frågan: Vad är viktigt för dig?  

Studien bekräftar att det med denna metod går att åstadkomma resultat. Ytterligare studier 

behövs för att undersöka om metoden kan resultera i hållbara resultat över tid. 

Denna studie har studerat teamets möjlighet att påverka målgruppen till livsstilsförändring. 

Ett nästa steg kan vara att intervjua barn om deras upplevelse och vad de anser kan bidra till 

ökad motivation.  

 

Ett stort tack till personalen i microsystemet för det engagemang de visat i förbättringsarbetet. 

Jag vill också framföra ett speciellt tack till min handledare som varit ett stort stöd igenom 

hela arbetet. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Förbättringsrampen 
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Från Quality by design, förbättringsrampen (47). 
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Bilaga 2. Coachingtrappan 
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 Från Coachingtrappan - en handbok i att coacha och motivera till resultat 

av T. Hilmarsson och B- Thomasson, 2012. Lund: Studentlitteratur (56) 
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Bilaga 3. The Cronic Care Model 

 

 
Från Quality by design The Cronic Care Model (47). 
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Bilaga 4. 

 

 

Informationsbrev.                                                                   

 

Projektets titel:  

 Livsstilsförändring. En fallstudie av ett förbättringsarbete inom microsystemet för 

fetmabehandling på Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningen i Värnamo. 

Studien beräknas pågå från november2013 till och med april 2014. 

 

Kontaktperson:  

Elizabet Muhic .    elizabet.muhic@lj.se 

Studerar vid Hälsohögskolan Box 1026, 551 11 Jönköping 

 Utbildning Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.  

Nivå: Master. 

Antalet barn med fetma är ett växande problem. Fetma innebär högre risk för 

sjukdom och tidig död. Att behandla tillståndet är svårt och det krävs ofta långvarig, 

tät kontakt med hälso- och sjukvård. Låg självkänsla och dålig motivation är vanligt i 

den aktuella patientgruppen. På Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningen vid 

Värnamo sjukhus, (BUM) finns ett team fetmabehandling. Ett stort problem är att 

många uteblir eller avbokar. Hur kan motivation till bestående livsstilsförändring i 

syfte att nå viktreduktion  hos den aktuella patientgruppen ökas? 

Intervjuer görs i syfte att identifiera framgångsfaktorer respektive hinder vid insatser 

för att öka motivationen hos barn och ungdomar <17 år med fetma. 

Intervjumaterialet förvaras i låst skåp som endast forskaren har tillgång till alternativt 

lösenordsskyddad dataserver. 

Du kan när som helst och utan att ange skäl avbryta ditt deltagande i studien. 
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Bilaga 5. 

 

 

Informerat  samtycke                                         

 

 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av bifogad 

skriftlig information. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt 

och att jag när som helst och utan förklaring kan avbryta mitt 

deltagande. 

  

 

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående studie.  

 

 

 

Datum______________________________________________ 

 

 

 

Deltagarens underskrift_________________________________ 
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