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Abstract 
BACKGROUND: Weight issues in children are a growing global health problem. Overweight and 
obese children are one of the greatest public health challenges we face nowadays. In health 
promotion, the child’s healthy lifestyle is of great importance to their health and development. ISO 
BMI over 25 is defined as overweight and ISO BMI over 30 is defined as obese. The District nurse 
assists, supports and guides parents to make responsible decisions for their children, and their own 
health. 
AIM: The aim of this study was to describe the district nurse’s experiences and practices of giving 
health advice to parents with overweight children. 
METHOD: The study had a qualitative approach. The study was based on individual interviews, 
with ten participants. Data analysis was then done using qualitative content analysis. 
RESULTS: District nurses had, in many cases, similar experiences of health calls. The reactions 
they received from the parents were varied. Because of the various reactions, the district nurse was 
required to adapt her/his working and personal tools. The present form of communicating also had 
impediments and difficulties were experienced in health calls. 
CONCLUSION: District Nurses working in the area of health promotion faced several difficulties. 
These places a high requirement on her/his knowledge and puts demands on her to deal with these 
challenges. 
Keywords: BMI, Health promotion, Interview study, Nursing, Qualitative content analysis. 
 
 
 
 
 

 



Populärvetenskaplig sammanfattning 
Övervikten och fetman hos barn ökar i hela världen och skapar på grund av detta hälsoproblem för 
individen. Många studier har gjorts som är riktat mot skolsköterskors hälsofrämjande arbete kring 
barn och deras övervikt, men i mindre utsträckning när det gäller distriktssjuksköterskors 
hälsofrämjande arbete inom barnhälsovården (BHV). Enligt tidigare forskning läggs grunden till 
barns kommande levnadsvanor tidigt i livet. Distriktssjuksköterskan inom barnhälsovården har 
därmed en betydande funktion i mötet med barnet och föräldrarna i att vägleda och stötta för att 
förhindra att barnet drabbas av övervikt och fetma. Genom att beskriva distriktssjuksköterskornas 
upplevelser av hälsofrämjande samtal med föräldrar till överviktiga barn kan denna kunskapsbas 
stärka distriktssjuksköterskan i samtalet som många gånger upplevs som komplext. Intervjuer 
genomfördes med tio stycken distriktssjuksköterskor som arbetade inom barnhälsovård med 
varierande arbetslivserfarenheter. Intervjuerna genomfördes på sju olika vårdcentraler som bedrev 
barnhälsovård runt om i Västra Götaland. Genom intervjuerna framkom att 
distriktssjuksköterskorna många gånger beskrev liknande erfarenheter kring dessa hälsofrämjande 
samtal. Det fanns svårigheter med att ge hälsofrämjande råd såsom att övervikten är ett problem 
som ökar, att det är ett känsligt ämne samt att språk och kulturella skillnader är en utmaning. 
Distriktssjuksköterskans personliga verktyg hade en inverkan på samtalet, hur dessa användes 
avgjorde utgången av mötet. Personliga verktyg var att ha förmågan att inte lägga hela ansvaret på 
sig själv, erfarenheten samt den pedagogiska hållningen. Vilket arbetssätt distriktssjuksköterskan 
hade var viktigt. Det handlade om att individanpassa samtalet efter familjens behov, att samtal 
kring vikt var återkommande samt att ha förmågan till att vara stödjande. Till sist ansågs de att 
reaktionerna från föräldrarna kunde variera, vissa blev förvånade och andra kunde känna sig 
anklagade. För att möta dessa reaktioner från föräldrar och samtidigt förmedla hälsofrämjande råd 
på ett pedagogiskt sätt krävs en hög kompetens hos distriktssjuksköterskan. 
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Inledning 
 
Enligt World Health Organization (WHO, 2016) finns det 42 miljoner barn i världen under fem år 
som är överviktiga. Rikshandboken (2014) i barnhälsovård menar att överviktiga fyra-fem åringar 
löper en ökad risk för att fortsätta vara överviktiga i skolåldern. Vidare löper barn i skolåldern en 
högre risk att vara överviktiga i vuxen ålder. Överviktiga barn har en ökad risk för att drabbas av 
fetma. Det är därför av stor vikt att barn får sunda livsstilsvanor redan tidigt i livet. Föräldrar har 
en mycket betydelsefull roll, då grunden till hälsosamma livsstilsvanor skapas i hemmet. Övervikt 
hos barn är en viktig fråga i arbetet inom Barnhälsovården (BHV) då detta folkhälsoproblem ökar 
dramatiskt. Det är dock en svårighet för distriktssjuksköterskan att ta upp barnets övervikt med 
föräldrarna då det är ett känsligt samtalsämne. Socialstyrelsen (2014) beskriver att 
hälsoövervakning skall utföras av BHV, vilket medför att hälsoproblem upptäcks i en tidig fas. 
Detta inkluderar involverande av föräldrar. Med anledning av att övervikt hos barn är det 
folkhälsoproblem som ökar väsentligt är det angeläget att undersöka distriktssjuksköterskors 
erfarenheter av att ha hälsofrämjande samtal med föräldrar till överviktiga barn. Dessa 
hälsofrämjande samtal kan upplevas som svåra. Genom att beskriva dessa erfarenheter kan mer 
kunskap fås och utveckling är möjlig inom området. 
 

Bakgrund 
 

Historik 
Livsmedelsverket (2016) menar att vart femte barn i Sverige är överviktigt. Att vara överviktig 
som barn betyder inte att barnet automatiskt blir överviktig i sitt vuxna liv. Men två av tre 10–13 
åringar med övervikt kommer att bli överviktiga som vuxna. Föräldrar kan ha svårt att bedöma vad 
som är normalvikten på barnet och vilken vikt barnet har. Det kan ge svårigheter i det 
hälsofrämjande och förebyggande arbete. När barn visar sig ha övervikt eller fetma kan vissa 
föräldrar bli förvånade. I en studie av Regber (2014) från Europa där 1800 svenska barn deltog 
visade det sig att varannan förälder med överviktiga barn ansåg sitt barn som normalviktigt. Enligt 
Hager et al. (2012) upplever ofta mödrar att deras barn är mindre än vad de egentligen är och har 
svårt att uppskatta barnets storlek. Barn i skolåldern med övervikt eller fetma bibehåller ofta den i 
både ungdomen och vuxen ålder. BHV är frivillig och kostnadsfri och riktar sig till barn från noll 
till sex år (Socialstyrelsen, 2014). Sjöberg et al. (2011) beskriver en nationell studie om övervikt 
och fetma hos skolbarn som visade att 17 % av barnen var överviktiga och 3 % av dessa barn hade 
fetma. Det ingick 4 600 barn från årskurs sju till nio från olika skolor i Sverige. Studien visade på 
skillnader gällande om barnet bodde på landsbygden eller i storstadsområden samt föräldrars 
utbildningsnivå. Enligt Huus, Ludvigsson, Enskär och Ludvigsson (2007) bör de hälsofrämjande 
insatserna påbörjas tidigt inom BHV eftersom övervikt i tonåren är svårare att förebygga. Övervikt 
följer ofta barnet genom livet har man övervikt vid fem års ålder så har man en ökad risk att 
utveckla fetma vilket ökar risk för sjukdom (Angbratt, Ekberg, Walter & Timpka, 2011). Barn i 
fyra till fem års ålder med övervikt eller fetma har ökad risk att fortsätta ha det även i skolåldern 
(Nader et al., 2006).  
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Hälsa 
WHO (1946) definierar hälsa som ”ett tillstånd av fysisk, mentalt och socialt välbefinnande och 
inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionshinder”. Eriksson (1984) skriver att ”hälsa 
betecknar ett tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnande”. Med friskhet menas att kroppen är 
vid god vigör och fungerar väl, den refererar till den fysiska hälsan. Sundhet innebär ett hälsosamt 
liv och en känsla av välbefinnande för den upplevda hälsan och refererar till den psykiska hälsan. 
Välbefinnandet refererar till den personliga upplevelsen av välbehag. Eriksson (1984) menar att en 
person kan uppleva friskhet och sundhet men kan samtidigt uppleva att den mår dåligt. Hälsan är 
inte konstant utan den kan ständigt förändras och växla mellan att vara och att icke vara. Eriksson 
(2000) skriver att hälsan kan delas in i fyra olika dimensioner av hälsa, ett hälsokors. Den beskriver 
hur de olika dimensionerna av hälsa och ohälsa kan uttrycka sig på olika sätt. Det beror på om det 
finns närvaro eller frånvara av objektiva tecken på ohälsa samt hur människan själv upplever sitt 
välbefinnande. En del av hälsokorset handlar om sjukdomstecken som är objektiva eller 
patologiska tecken, något som kan mätas eller observeras. I en annan del av hälsokorset finns 
välbefinnandet som handlar om den subjektiva upplevelsen. Vilken upplevd hälsa som människan 
anses ha är beroende av den upplevda graden av välbefinnande. En människa kan uppleva sig ha 
en god hälsa trots att den har en begynnande sjukdom som kan mätas eller observeras. En människa 
kan uppleva sig ha en sämre hälsa trots att det inte finns någon fysiologisk orsak. Närvaro eller 
frånvaro av sjukdomstecken och det upplevda välbefinnandet visar en människas hälsotillstånd i 
en av de fyra dimensionerna (Eriksson, 2000). 

 

Arbeta hälsofrämjande 
I det hälsofrämjande arbetet inom BHV är barnets hälsosamma levnadsvanor av stor betydelse för 
hälsan och utveckling (Rikshandboken, 2014). Distriktssjuksköterskan arbetar hälsofrämjande och 
förebyggande inom BVH. De arbetar med att kontrollera tillväxt, utveckling och barnens hälsa i 
olika åldrar. De arbetar även med familjen i exempelvis föräldrastödjande samtal (Socialstyrelsen, 
2014). En god hälsa på lika villkor för barn är ett folkhälsoarbete inom BHV. Att främja hälsa och 
förebygga ohälsa genom systematiska och planerade insatser (Folkhälsomyndigheten, 2016). 
Föräldern har en god kunskap om sitt barn och distriktssjuksköterskan har god kunskap om barns 
utveckling och hälsa. Att arbeta hälsofrämjande innebär att fokus riktas på barnet och förälderns 
delaktighet för att stärka kompetensen och självkänslan. Ett förhållningssätt är att skapa en jämlik 
relation mellan dem. I en studie av Lemelin, Gallagher & Haggerty (2012) beskrivs att 21,5% av 
alla barn i åldern två till fem år i Kanada är överviktiga. Det för med sig både fysiska och psykiska 
konsekvenser för barnet och ekonomiska konsekvenser för samhället. En hälsosam livsstil är ett 
sätt att förebygga övervikt. Sjuksköterskor som träffar familjen kan bedöma övervikt och försöka 
stödja föräldrar till att leva en hälsosam livsstil. Det är dock vanligt att föräldrar inte ser sitt barn 
som överviktigt vilket medför svårigheter när hälsofrämjande stöd och råd skall ges. Regber (2014) 
skriver att BMI kurva är ett bra redskap att upptäcka övervikt och fetma. Om BMI-kurvan används 
konsekvent inom BHV kan övervikt upptäckas redan i barndomen. Det är grundläggande att ge 
föräldrarna kännedom om viktutvecklingen hos barnet för att föräldern ska få möjlighet att göra en 
livsstilsförändring som hindar barnets viktökning.  
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ISO-BMI 
WHO (2012) menar att body mass index (BMI) används för att definiera undervikt, normalvikt, 
övervikt och fetma. Cole, Bellizzi, Flegal och Dietz (2002) har i en studie utarbetat BMI kurvor 
anpassat för barn, så kallat ISO-BMI som tar hänsyn till barnets kön och ålder. Ett ISO-BMI över 
25 definieras som övervikt och ISO-BMI över 30 definieras som fetma. Gränsvärdena bygger på 
material från sex nationella studier gjorda i sex olika länder där 97 876 pojkar och 94 851 flickor i 
åldrarna nyfödd till 25 år deltog.  

 

Livskvalité hos barn med övervikt  

Enligt WHO (2016) är övervikt och fetma hos barn en av de största folkhälsoutmaningar vi står 
inför. Att som barn drabbas av övervikt eller fetma kan innebära en fortsättning av problemet i 
vuxen ålder. Barn med övervikt eller fetma kan uppleva en lägre livskvalité, utanförskap, låg 
självkänsla, osäkerhet och psykisk ohälsa (Vander Wal & Mitchell, 2011). Övervikt hos barn ger 
ökad risk att övervikten fortsätter i vuxen ålder vilket kan leda till kardiovaskulära sjukdomar och 
diabetes typ 2 (Burniat, Cole, Lissau & Poskitt, 2002). Enligt Wieting (2008) kan övervikt leda till 
att barnet har en ökad risk att bli utsatt för mobbning som ofta leder till sämre livskvalité som i sin 
tur kan leda till psykisk ohälsa. Shaikh, Nettiksimmons, Joseph, Tancredi och Romano (2012) 
beskriver att barn med övervikt eller fetma även kan drabbas av ångest och depression. Det är 
viktigt att tidigt upptäcka tecken och försöka förhindra att barnen drabbad av dessa följdsjukdomar. 
(Verrotti, Penta, Zenzeri, Agosinelli & De Feo, 2014).  Att uppmärksamma föräldrar på barnets 
viktutveckling och främja goda levnadsvillkor bär en viktig del inom BHV (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Distriktssjuksköterskans funktion och ansvar 
BHV i Sverige arbetar för barnens fysiska, psykiska och sociala hälsa. Barnens hälsa och 
utveckling följs av distriktssjuksköterskan genom kontinuerliga besök och dokumentation inom 
BHV. Problem i barnens hälsa och utveckling kan därför tidigt uppmärksammas (Socialstyrelsen, 
2014). Enligt FN:s barnkonvention har alla barn samma rättigheter såsom rätt till utveckling, liv, 
lika värde och inget barn får diskrimineras (Unicef, 1989). Det förebyggande arbetet inom hälso- 
och sjukvården bidrar till att förebygga sjukdom. Att arbeta förebyggande kräver kunskap om 
orsaker till varför ett problem uppstår och att förhindra sjukdom. Att tidigt se riskgrupper samt att 
undanröja riskfaktorer (Pellmner & Wramner, 2007). Gunnarsson et al. (2008) skriver att en 
distriktssjuksköterska ska ha kompetens att planera, leda och utveckla arbetet inom sitt 
ansvarsområde samt ha fördjupade kunskaper och förståelse gällande barns hälsosituation. Vidare 
ska kunskap finnas om barns och deras närståendes behov av vård, barns behov av hälsofrämjande 
och förebyggande arbete. Här ingår både vaccinationer och hälsoundersökningar. BHV arbetar 
utifrån lagar, rekommendationer, myndigheters riktlinjer och vägledning i den digitala 
Rikshandboken och efter Socialstyrelsen vägledning för BHV. 
 Vissa landsting kan ha egna anvisningar och riktlinjer som distriktssjuksköterskan arbetar utifrån 
(Rikshandboken, 2014). Distriktssjuksköterskan inom BHV har ett omvårdnadsansvar för barnet 
och dennes familj (SOSFS 1993:9). Enlig Gunnarsson et al. (2008) möter och vårdar 
distriktssjuksköterskan människor i olika åldrar och i olika utvecklingsstadier. Mötet med 
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individen och familjen ska ske med lyhördhet, ärlighet, närvaro och bekräftelse. Den ska 
tillsammans med individen och eller dennes familj undersöka, analysera och bedöma familjens 
behov av vård både i grundläggande och avancerade omvårdnad. Det görs med hänsyn till 
sjukdomsbilden, sociala sammanhang, närmiljön och samhälleliga aspekter.   
 

Motiverande samtal och Stages of Change 
Motiverande samtal heter Motivational Interviewing på engelska och kallas idag för MI. Det är en 
samtalsmetod som utvecklades av på 1980 och -90 talet av psykologerna William F. Miller och 
Stephen Rollnick (Socialstyrelsen, 2016). Miller och Rollnick (2002) beskriver MI som ett samtal 
där vägledning är i fokus. Syftet är att stärka individens åtagande och motivation till förändring 
genom en samarbetsinriktad samtalsstil. Målet som vårdpersonalen har är att stärka individens 
motivation till förändring och lyssna på ett reflekterande sätt utan att döma eller skuldbelägga 
personen. Grundläggande för samtalet är att lyssna empatiskt på personen och inte uppmana 
individen till vad den ska göra. Inom MI är ambivalens ett centralt ord och det innebär att personen 
är ser både för och nackdelar med en förändring. Att uppleva ambivalens är ett steg på väg mot 
förändring. Enligt Rubak, Sandbaek, Lauritzen och Christensen (2005) är MI den bästa 
samtalsmetoden när det kommer till behandling av livsstilsrelaterade sjukdomar och 
beteendeproblem. Även Butterworth, Linden, McClay & Leo (2006) beskriver att MI är en effektiv 
metod när det gäller att förändra olika beteenden. Enligt Miller och Rollnick (2002) är MI ett 
personcentrerat samtal som bygger på fyra olika begrepp, partnerskap, acceptans, medkänsla och 
framkallande. Det är angeläget att den som leder samtalet tillåter personen att vara reflekterande. 
Samtalet ska utifrån dessa nyckelbegrepp utgå ifrån personens egna idéer och tankar. Det anses 
angeläget att inte tvinga på personen något utan säkerställa att personen vill ha råd. Ett samtal 
bygger på ett samarbete där individens perspektiv är i fokus och rådgivarens uppgift är att utforska 
och förstå genom att lyssna och spegla individens tankar. Personen får på så sätt åsikter och 
perspektiv synliggjort för sig. Full insikt kan inte uppnås om individen inte är medveten om sina 
egna åsikter och det är först då som en skillnad kan uppstå mellan individens beteende och 
värderingar. Det utgör sedan grunden för motivationen. Söderlund, Malmsten, Bendtsen och Nilsen 
(2010) beskriver att distriktssjuksköterskor som har MI utbildning ofta använder det i sitt arbete 
med överviktiga barn. De ansåg att det hjälpte dem att nå fram till föräldrarna och påverka familjens 
beteende och motivation. De såg även positiva effekter på barns viktutveckling när samtalsmetoden 
hade använts. 
 
Grundläggande inom MI är att se förändringen som en process som går att påverka av samtal. 
Stages of change är en modell som beskriver den förändringsprocess som människor går igenom 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). Prochaska och DiClemente har utvecklat Stages of change som är 
en transteoretisk modell som beskriver utvecklingen av den beteendeförändring en individ 
genomgår (Armitage, Sheeran, Conner & Arden, 2004). Prochaska och DiClemente (1992) 
beskriver de olika faserna förändringsprocessen innehåller. Det finns fem faser, inte beredd, 
ambivalent, beredd, handling och vidmakthållande. Vid livsstilsförändringar kan återfall inträffa 
och det ses som en naturlig del som kan öka kunskapen till nästa försök. Det är vanligt att den 
person som genomgår förändringsprocessen flyttar sig fram och tillbaka mellan dessa steg.  
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Teoretisk referensram 
 

Familjeteori 
Benzein, Hagberg och Saveman (2008) beskriver familjefokuserad omvårdnad som en utveckling 
av sjuksköterskans relation och förhållningssätt till patienten och dennes familj. Hur 
sjuksköterskan och familjen upplever relationen påverkar hur omvårdnadsrelationen hanteras. Den 
familjecentrerade omvårdnaden bygger på en icke hierarkisk och systemisk relation som 
kännetecknas av ömsesidighet. Det krävs då att patienten, familjen och sjuksköterskan är delaktiga 
och jämbördiga i samtalet vilket ger kunskap om varandras kompetenser och föreställningar. De 
har alla olika kompetenser om hur hälsan kan bevaras och hur hälsoproblem kan hanteras och de 
tar med sig sina resurser och styrkor in i relationen. 
Sjuksköterskan ses ofta som en samtalspartner för familjemedlemmar. Sjuksköterskan har 
kunskaper inom vårdvetenskapen och kan erbjuda familjen att utveckla en förståelse för 
familjedynamikens effekt av individens upplevelse av sin livssituation (Benzein, Johansson & 
Saveman, 2004; Saveman, Mahlen & Benzein, 2005). Sjukdom och ohälsa hos en familjemedlem 
påverkar de övriga i familjen. Familjen ses som en enhet där förändringar hos en individ kan 
påverka de andra i familjen, vilket kan skapa en obalans i familjen. Hur familjen ser på övervikt 
beror på familjens föreställningar, traditioner och åsikter vilket i sin tur ger barn olika 
förutsättningar för att uppleva hälsa (Benzein et al., 2008). 
Även Wright och Leahey (2013) ser familjen som ett system där förändringar i en del ofta påverkar 
andra delar av familjen. De menar att när människor befinner sig i ett sammanhang med andra 
människor och är en del av varandras liv så kommer en förändring av livssituationen hos en 
människa påverka livet för de andra. Detta kan ske i en både positiv och negativ betydelse. När 
någon i familjen gör något positiv så påverkar det familjen på ett positiv sätt likaväl som om någon 
i familjen mår dåligt i sin sjukdom så påverkar det familjen på ett negativ sätt. 
 

Salutogenes och hälsofrämjande arbete 
Grunden till hälsofrämjande arbete ligger i att genom hälsofrämjande insatser bibehålla eller i 
någon form förbättra människans hälsa. Detta synsätt härstammar från begreppet ”health 
promotion” som definierar vilka faktorer som påverkar vår hälsa (Eriksson & Winroth, 2015).  
Kemppainen, Tossavainen och Turunen (2012) beskriver att syftet med att arbeta utifrån ett 
hälsofrämjande perspektiv inom BHV är att stärka familjens förmåga att själva ha kontroll över sin 
hälsa. Detta sker genom samtal, stöd och råd från distriktssjuksköterskan. Vidare beskrivs att det 
krävs en specifik kunskap för att kunna arbeta hälsofrämjande. Distriktssjuksköterskan bör ha god 
kommunikationsförmåga, ha en hälsosam livsstil för att föregå med gott exempel, ha en bred 
kunskap, attityden bör vara positiv samt att ha förmågan att kunna stödja familjen till förändringar. 
Antonovsky (1987) beskriver att de faktorer i familjens livsvärld som påverkar hälsan är viktiga 
att ha i beaktan i det salutogena förhållningssättet. Den salutogena teorin beskriver att det finns två 
faktorer som påverkar hälsan, människans motståndsresurs mot stress samt känslan av 
sammanhang. För att förstå familjens livsvärld behöver distriktssjuksköterskan arbeta utifrån ett 
salutogent förhållningssätt, genom att stärka det friska hos familjen samt att främja delaktighet. 
Vidare beskrivs att det inte bara är individens känsla av sammanhang och motståndskraft mot stress 
som spelar roll utan också familjens förmåga till dessa faktorer som enhet. Var och en individ är 
en del i det större sammanhanget, i detta fall familjen. Familjen tillsammans har en större kraft än 
endast resultatet av alla individers kraft. Alla i familjen bidrar till helheten, såväl små som vuxna. 
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Familjens känsla av sammanhang kan förstärkas av individerna men kan också vara en orsak till 
att stress uppstår. I dagens samhälle kan familjens uppbyggnad se ut på olika sätt. För att definiera 
familjen kan ett sätt vara att familjemedlemmarna får ange vilka som tillhör familjen för att ringa 
in vilka som är betydelsefulla. Känsla av sammanhang förändras under hela uppväxten och kan 
med rätt insatser till och med förstärkas. Denna förstärkning har en stor betydelse för barns 
välbefinnande och hälsa (Antonovsky, 1987). 
 

Regnbågsmodellen 
Ett sätt att förstå familjens faktorer som påverkar hälsan är regnbågsmodellen (Se figur 1). 
Dahlgren och Whitehead (1991) beskriver de bestämningsfaktorer som påverkar hälsan utifrån fyra 
olika nivåer, övergripande strukturella faktorer, individens livsvillkor, levnadsvanor samt sociala 
nätverk och relationer. Grundläggande faktorer såsom genetiskt arv, ålder och kön har betydelse i 
sammanhanget som inte går att påverka. Arbetslöshet kan exempelvis påverka matvanorna som i 
sin tur påverkar vikten som i sin tur kan ge en rad olika sjukdomar. Samhället kan alltså vara 
orsaken till individens problem. Regnbågsmodellen syftar till att om individen får stöd och hjälp 
tidigare i orsakskedjan blir konsekvenserna inte lika stora. Ytterst ligger de övergripande 
strukturella faktorerna, det kan handla om kulturella, miljörelaterade och socioekonomiska 
faktorer. Dessa faktorer påverkas främst av politiska beslut och kan inte påverkas av individen 
själv. I nästa led kommer individens livsvillkor, detta kan handla om arbets- och levnadsvillkor. 
Dessa faktorer påverkas till stor del av politiska beslut men är också påverkbara av individen själv, 
det kan handla om familjens bostad, föräldrarnas arbeten, föräldrarnas utbildning eller tillgången 
till hälso- och sjukvård. Nästa led handlar om individens sociala nätverk, såsom sociala kontakter, 
socialt stöd och familjekontakter. Denna nivå är till stor del påverkbar av individen själv. Nästa 
steg är individuella levnadsvanor såsom lek, sömnvanor eller kost. Såsom tidigare nivåer är också 
denna styrd av individen men kan också påverkas av andra nivåer i regnbågsmodellen. 
 

 
Figur 1. Regnbågsmodellen (Kommission för ett social hållbart Malmö, 2013; Dahlgren och 
Whitehead, 1991) 
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Problemformulering 
 

Övervikt och fetman bland barn i Sverige är ett växande folkhälsoproblem. Distriktssjuksköterskan 
har en betydelsefull uppgift i det hälsofrämjande arbetet inom barnhälsovården. 
Distriktssjuksköterskan har ett ansvar att arbeta hälsofrämjande genom att stödja, undervisa och ge 
råd till föräldrar. Grunden för levnadsvanor läggs under barnens tidiga år och 
distriktssjuksköterskan har ett ansvar i att vägleda föräldrar till en hälsosam livsstil. Om inte 
distriktssjuksköterskan har förmågan att vägleda och stötta föräldrar med överviktiga barn finns 
risk för att dessa barn senare i livet drabbas av fetma och ohälsa. Därför är det av betydelse att 
beskriva distriktssjuksköterskans erfarenheter av hälsofrämjande samtal inom barnhälsovården. 
Fastställande av distriktssjuksköterskans upplevelser kan bidra till att andra distriktssjuksköterskor 
kan få vägledning och stöttning i samtalet med att stödja barn, föräldrar vilket kan bidra till att 
utveckling sker inom området. 

Syfte 
 

Syftet med studien var att beskriva distriktssjuksköterskans erfarenheter av hälsofrämjande samtal 
med föräldrar till överviktiga barn inom barnhälsovården. 

 

Metod 
 

Design 
För att beskriva människors upplevelser, tankar, erfarenheter och beteende har en kvalitativ ansats 
använts. Data samlades in i denna studie genom intervjuer. Datamaterialet analyserades med hjälp 
av en kvalitativ innehållsanalys utifrån en induktiv ansats (Granehiem & Lundman, 2004). En 
induktiv ansats innebär att innehållet i texten analyseras objektivt. Empirin studeras utan 
bakomliggande teori för att kunna bidra till en teori eller ny kunskap. Kärnan i kvalitativ 
innehållsanalys ligger i att få fram de likheter och skillnader som framträder i intervjumaterialet. 
Vidare blir dessa likheter och skillnader kategorier som sedan utformar och ligger till grund för 
kategorier. Ett latent budskap och ett manifest innehåll i intervjumaterialet kommer att framträda. 
Det manifesta innehållet innebär det konkreta som går att utläsa av texten. Det latenta budskapet 
är det som senare kommer fram genom kategorier, det dolda budskapet i texten (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Kontext 
Intervjuerna av distriktssjuksköterskor genomfördes på vårdcentraler som hade BHV inom den 
öppna hälso- och sjukvården. Vårdcentralerna bedrevs i privat och offentlig regi. 
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Urval 
Verksamhetschefer kontaktades per telefon på sju stycken olika vårdcentraler i Västra Götaland. 
Muntlig information om studiens syfte gavs och verksamhetscheferna tillfrågades om att studien 
skulle få genomföras på deras vårdcentral. 

Vidare kontaktades per telefon distriktssjuksköterskorna och tid för intervju bokades in. 
Informationsbrev (se bilaga I) skickades via mail både till de distriktssjuksköterskor som skulle 
delta och till berörda verksamhetschefer. Till sist deltog tio distriktssjuksköterskor på sju olika 
vårdcentraler i studien (se tabell 1). Alla deltagare i studien var kvinnor. Inklusionskriterierna för 
att delta i studien var att deltagarna var specialistutbildade distriktssjuksköterskor som för 
närvarande arbetade på BHV. Exkluderades gjordes de sjuksköterskor som inte var 
specialistutbildade. Alla distriktssjuksköterskor arbetade inom BHV inom västra 
götalandsregionen. Fem stycken arbetade i tätort och fem stycken arbetade på landsbygd.  
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Tabell 1. Översikt av deltagarnas ålder, utbildning samt antal verksamma år inom 
barnhälsovården. 

Deltagare Ålder Utbildning Antal 
verksamma år 
inom BVC 

1 34 Distriktssjuksköterska 1,5 
2 33 Distriktssjuksköterska 7 
3 60 Distriktssjuksköterska 10 
4 47 Distriktssjuksköterska 1,5 
5 60 Distriktssjuksköterska 15 
6 50 Distriktssjuksköterska/ 

Barnsjuksköterska 
10 

7 47 Distriktssjuksköterska 8,5 
8 40 Distriktssjuksköterska 1,5 
9 38 Distriktssjuksköterska 4,5 
10 45 Distriktssjuksköterska/ 

Barnsjuksköterska 
1 

 

 

Datainsamling 
Kvalitativ intervjumetod påverkas av forskaren, genom att denne tar distans men ibland också är 
närvarande. Forskaren är till viss del medskapare till innehållet i intervjun genom formuleringen 
av frågor och följdfrågor. Innan intervjun gavs muntlig och skriftlig information om studiens syfte. 
Samtycke undertecknades av deltagaren (Se bilaga II).  Intervjun startade med att deltagaren fick 
beskriva demografiska data, utbildning, yrkeserfarenhet och ålder (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). Intervjufrågorna var strukturerade, öppna frågor som bjöd in deltagaren till att 
berätta om sina erfarenheter kring hälsofrämjande samtal med föräldrar till överviktiga barn (Se 
bilaga III). Intervjuerna genomfördes under distriktssjuksköterskornas arbetstid. Under intervjuns 
gång ställdes följdfrågor som var kopplade till studiens syfte. Båda författarna till studien var med 
under intervjun. En höll övergripande i intervjun och den andra var med i syftet att uppmärksamma 
nyckelord från deltagaren så att rätt följdfrågor ställdes kopplat till studiens syfte. Intervjuerna 
spelades in med diktafon och pågick under 15–30 minuter, medelvärdet på intervjutiden blev 16 
minuter och 47 sekunder. Deltagarna fick själva bestämma vart intervjun skulle ske, nio deltagare 
valde deras arbetsrum och en valde att mötas upp på en familjecentral. Under nio intervjuer var 
miljön runt omkring tyst och lugn, utan störande inslag. Vid en intervju fick intervjun pausas då 
det knackade på dörren. 

 

Dataanalys 
Det inspelade materialet transkriberades inom en vecka efter att intervjuerna genomförts. 
Intervjuerna kodades och delades upp mellan författarna som transkriberade hälften av ljudfilerna 
var. I nästa steg kontrollerades transkriberingen av motsatt författare. Intervjuerna transkriberades 
ordagrant och blev slutligen 43 sidor. Kommande vecka började analysen av texterna. Lundman 
och Hällgren Graneheim (2012) beskriver kvalitativ innehållsanalys, analysenhet, domän, 
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abstraktion, meningsenhet, kondensering, kod och kategori. Analysenhet är hela det material i 
studien som skall analyseras. Domän är den grova indelningen av en text. I detta fall där intervjuer 
har genomförts är domänerna indelade genom de frågor som ställts under intervjun. Abstraktion 
innebär att delar av texten lyfts till nästa steg i den logiska nivån utan att tappa textens syfte. 
Meningsenhet består av stycken, ord eller meningar i texten som kan kopplas samman via sitt 
sammanhang. Dessa meningsenheter bildar grunden för analysen. Kondensering innebär att den 
delen av texten som är central bevaras och den delen av texten som är överflödig och inte svarar 
på syftet tas bort. Detta gör texten lättare att arbeta med. Kod är det namn som beskriver innehållet 
i en meningsenhet. Detta namn skapas utifrån kontexten i en meningsenhet. Kategori bildas av de 
koder som har liknande röda tråd. Koder som svarar på syftet får inte platsa i två kategorier eller 
hamna mellan två olika kategorier. Det skall alltså finnas en skillnad mellan kategoriernas innehåll 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna läste kort efter transkriberingen igenom 
texterna på egen hand flertalet gånger för att få en övergripande känsla över materialet. Det 
manifesta budskapet studerades. Meningsenheter, kondensering, kodning och förslag på kategorier 
gjordes i det inledande skedet också var för sig. Författarna utförde den slutgiltiga analyseringen 
gemensamt vilket resulterade i att konsensus nåddes efter diskussioner. Exempel från analysarbetet 
(se tabell 2). Slutligen resulterade analysen i 4 stycken kategorier med 11stycken underkategorier. 
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Tabell 2. Exempel från analysarbetet. 

Meningsenhet Kondensering Kod  Underkategori Kategori 

Dom vill inte se, 
dom ser inte att barn 
är överviktigt eller 
fett de vill inte höra 
det så jag kan, jag 
kan själv det är 
inget fel på barnet 
och då går dom 
liksom i försvar 
direkt… 

Vill inte se sitt barn 
överviktigt eller 
fett, vill inte höra, 
kan detta själv, 
inget fel på barnet, 
går i försvar… 
 

Ser inte sitt barn 
som överviktigt, 
kan detta själv, går 
i försvar… 
 

Känna sig anklagad 
 

Reaktionerna 
varierar 
 

Alla tillfällen där 
man träffar 
föräldrarna och 
barnet pratar man 
alltid om kost och 
motion och hälsa 
överhuvudtaget, det 
går in i vartannat, 
det går in i vad man 
än pratar om… 

Alltid ta upp kost, 
motion och hälsa, 
det går in i 
vartannat vad man 
än pratar om... 
 

Alltid prata kost, 
motion och hälsa 
 

Återkommande 
samtalsämne 
 

Strategier för 
hälsofrämjande 
samtal 
 

Man hittar sina sätt 
tror jag efter ett tag, 
man blir bekväm 
och man vet hur 
man ska lägga fram 
det och därav håller 
jag fortfarande på 
att hitta det liksom 
kan jag känna, blir 
bättre och bättre 
men jag kan tycka 
att det blir lite 
jobbigt ibland. 

Man hittar sina sätt 
efter ett tag, man 
blir bekväm och 
man vet hur man 
skall lägga fram 
det… 

Hittar sina sätt, 
blir bekväm 

Erfarenhet inom 
arbetsområdet 

Personliga 
verktyg 

 

Etik 
Codex (2016) menar att forskaren har ett eget ansvar i att försäkra sig om att studien som utförs är 
godtagbar och håller en god nivå. Varje yrkeskategori har en särskild yrkesetik som måste tas i 
beaktan av forskaren själv. I denna studie uppfylldes konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, 
nyttjandekravet och informationskravet. Vetenskapsrådet (2002) beskriver dessa fyra kriterier för 
att uppnå god forskaretik. Deltagandet var frivilligt och pågick under arbetstid. Verksamhetschefen 
tillfrågades per telefon och när godkännande gavs kontaktades distriktssjuksköterskorna per 
telefon. Samtliga informerades muntligt via telefon och skriftligt via mail. Codex (2016) beskriver 
att sekretess måste hållas när studier involverar människor. Sekretessen innebär en fullständig 
tystnadsplikt från de som handhar personuppgifterna och samtycke måste ges av deltagaren innan 
påbörjad studie. 

Deltagarna gav sitt samtycke till att delta i studien innan studien påbörjades, genom ett formulär 
som skrevs på. Innan samtycke gavs informerades deltagaren muntligt om syftet med studien, 
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metoder som skulle användas, att deltagandet var frivilligt och närsomhelst kunde avslutas, vem 
som utförde studien samt den övergripande planen för studien. Lag om etikprövning av forskning 
som avser människor (SFS 2003:460) skyddar deltagaren i form av att människovärdet respekteras 
under forskningens gång. Materialet från studien kommer att förvaras i ett låst skåp enligt 
arkivlagen (SFS 1900:782). Polit och Beck (2012) menar att deltagande i en intervjustudie kan 
innebära vissa risker. Riskerna för den aktuella studien ansågs av författarna vara små. Möjligtvis 
kunde deltagandet i intervjun medföra att distriktssjuksköterskan upplevde det som känsligt eller 
besvärande. Detta på grund av att samtal med föräldrar till överviktiga barn kan upplevas som 
komplexa vilket är känt sedan tidigare. Godkännande från forskningsetisk nämnd har ej inhämtats 
då det inte var aktuellt. Enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) avidentifierades 
materialet från intervjuerna i form av kodning. 
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Resultat 
Tabell 3. Beskrivning av kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 
Reaktionerna varierar Känna sig anklagad 

Vissa blir förvånade 
Personliga verktyg Erfarenhet inom arbetsområdet 

Att inte lägga hela ansvaret på sig själv 
Pedagogisk hållning 

Hinder och svårigheter i 
hälsofrämjande arbete 

Språk och kulturella skillnader 
Ohälsosamma levnadsvanor 
Känsligt ämne 

Strategier för hälsofrämjande samtal Individanpassa efter familjens behov 
Återkommande samtalsämne 
Vara stödjande 

 

Reaktionerna varierar 
Föräldrarnas reaktioner varierar. De varierande reaktionerna tog samtliga distriktssjuksköterskor 
upp i olika omfattningar. Det krävdes att informationen anpassades utifrån individen för att kunna 
nå fram med sitt budskap. Att inte veta hur föräldrarna skulle reagera ställde stora krav på 
distriktssjuksköterskans kompentens i att vara flexibel och trygg i sin yrkesroll. 

Känna sig anklagad 
Flertalet av distriktssjuksköterskorna upplevde att föräldrar till överviktiga barn ibland kände sig 
anklagade när samtalet om övervikt togs upp. Föräldrarna hamnade då ibland i försvar och hade 
svårt att ta till sig vad som sades under samtalet. Distriktssjuksköterskorna upplevde att det var 
svårt att nå fram med sitt budskap om hälsofrämjande åtgärder. Det upplevdes vara ett laddat ämne 
och distriktssjuksköterskorna kunde känna att denna upplevda anklagelse gav föräldrarna känslan 
av att ens barn inte räckte till. 

Att barnet var överviktigt kände föräldrarna därmed i vissa fall som ett personligt påhopp. 
Föräldrarna kunde uttrycka redan innan barnet vägde sig att vikten inte var något de ville prata om. 
Distriktssjuksköterskorna kunde i de flesta fall få föräldern att inse att förändring var nödvändig 
för att hindra ytterligare viktuppgång. I vissa fall blev relationen mellan dem tyvärr så pass störd 
att ytterligare kommunikation kring övervikten inte var möjlig. 

”Väldigt många gånger så blir dom väldigt upprörda om man påpekar viktkurvan eller BMI som 
visar sig då, ganska ofta faktiskt ändå och man får göra det med försiktighet eller att man får lägga 
det på föräldrarna om vad dom själva kan tro att det beror på” Intervjuperson (IP) 4 

Ibland var det svårt att överhuvudtaget nå fram till föräldrarna, vilket i sin tur resulterade i att det 
överviktiga barnet inte fick det stöd som var nödvändigt. Att inte kunna ge barnet det stöd som 
behövdes upplevdes av de flesta som besvärande. Men i vissa fall kunde de vara nöjda i att de ändå 
hade försökt med allt som varit möjligt utifrån förutsättningarna. 
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Vissa blir förvånade 
Ibland upplevde distriktssjuksköterskorna att föräldrarna inte hade uppmärksammat att barnen är 
eller hade blivit överviktigt. Vissa blev förvånade när BMI-kurvan visade en uppgång. En del 
föräldrar vill inte se problemet. Det upplevdes som svårt att få föräldrarna att inse att övervikten 
hade blivit ett problem och det var då svårt att motivera dem till en förändring. Övervikten kunde 
i vissa familjer ha blivit normaliserad då det funnits hereditet för övervikt. Eller i andra fall kunde 
den förvånade reaktionen bottna i att små barn kan vara lite runda och att det kunde växa bort. 

”Å sen tror jag inte alltid dom ser det som ett problem heller, alltså mitt barn är stort men titta på 
mig och min man… men dom kanske själva har en övervikt på säg 30-40kg, å för dom har det blivit 
normalt, å då när barnen är hos oss när dom är ganska små, å vi tycker att dom är ordentligt 
överviktiga men föräldrarna upplever inte det” (IP 3) 

Andra föräldrar kunde ändå se att en förändring var nödvändig även om beskedet var förvånade. 
Beskedet om att en förändring var nödvändig togs då emot på ett positivt sätt. I dessa fall kom 
föräldern ofta på sig själv om att det kunde ha varit mycket fika under den sista tiden. 
Distriktssjuksköterskorna upplevde då att föräldrarna var tacksamma för den hjälp och det stöd 
som gavs från BHV. I de fall där beskedet togs emot positivt kom livsstilsförändringen oftast inom 
en snar framtid men kunde dessvärre utebli där informationen togs emot med motstånd från 
föräldrarna. 

 

Personliga verktyg 
Distriktssjuksköterskan hade olika verktyg i sitt arbete med att möta föräldrar till överviktiga barn. 
Dessa verktyg utgör grunden för hur mötet med föräldern skall bli, det framkom också att verktygen 
hade en betydande roll i hur mötet med föräldern skulle utvecklas. 

Erfarenhet inom arbetsområdet 
Genom samtliga intervjuer kunde författarna se en ”röd tråd” kopplat till distriktssjuksköterskornas 
erfarenhet. Yrkeserfarenheten inom BHV var ett viktigt personligt verktyg när det gällde att hantera 
samtalen med föräldrar till överviktiga barn. Distriktssjuksköterskor med kortare yrkeserfarenhet 
upplevde oftare att samtalen var svårare. 

”Jag kan tycka det är svårt, det ska jag inte sticka under stolen med utan det är svårt. Jag kan se 
att ju längre man jobbar, jag ser ju på min kollega hon är ju, hon är ju duktig och har jobbat 
mycket med detta tidigare och hon… man hittar sina sätt tror jag efter ett tag…” (IP 10) 

Yrkeserfarenheter skiljde sig åt mellan distriktssjuksköterskorna. Det var tydligt att personliga 
strategier utvecklades genom yrkesverksamma år. De som hade arbetat längst inom BHV kunde 
inte uppleva att samtalen kring övervikt med föräldrarna var besvärande. De kunde dock se att 
övervikten var något som ökade i samhället och att det krävdes mer åtgärder för att få bukt med 
problemet. Flertalet av intervjupersonerna i denna studie upplevde dock svårigheter med dessa 
samtal. 
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Att inte lägga hela ansvaret på sig själv 
Ett personligt verktyg som distriktssjuksköterskan hade var att inte lägga hela ansvaret på sig själv. 
Vid samtal som upplevdes svåra, där inte budskapet om hälsofrämjande åtgärder mottogs av 
föräldrarna kunde känslor av uppgivenhet och hopplöshet upplevas. 

”Det känns lite som ett misslyckande absolut det gör det å lite grann som att man sviker barnet.” 
(IP 1) 

Det var därför viktigt att tänka att faktiskt inte hela ansvaret låg på mig som distriktssjuksköterska. 
Att inte lägga hela ansvaret på sig själv var en försvarsmekanism för att kunna gå vidare och för 
att inte uppleva samtalet som ett misslyckande. Flertalet beskrev att det var viktigt att tänka på att 
faktiskt föräldern också hade ett ansvar att hjälpa sitt barn vidare. Budskapet om barnets övervikt 
kunde inte mer än att förmedlas på bästa sätt utifrån situationens möjligheter. 

Pedagogisk hållning 
Under samtliga intervjuer framkom det att distriktssjuksköterskan upplevde sin pedagogiska 
hållning som värdefull i samtalet med föräldrarna. Ett av dessa verktyg var BMI-kurvan som 
användes främst. Det var en värdefull grund för distriktssjuksköterskan att utgå ifrån när samtalet 
om övervikt påbörjades. Det användes också olika slags broschyrer som på ett pedagogiskt sätt 
visade på sockerfällor och hur föräldrarna och barnen skall tänka kring mat och rörelse. Exempel 
på dessa är lätta tips, matdagbok och bamsepussel. 

”Ja tillväxtkurvan är ju outstanding tycker det och visa vi, jag visar alltid föräldrarna den och 
diskuterar…” (IP 7) 

Då övervikt är ett känsligt samtalsämne upplevde många utav distriktssjuksköterskorna att det 
underlättade med ett material som bekräftade det som sades i ord. Det var viktigt att beskriva hur 
BMI för barn mäts, att det inte är samma som det är för vuxna, då det kunde misstolkas. Det 
framkom att det fanns gott om material att stödja sig mot i samtalen kring övervikt. Det var dock 
varierande i vad som faktiskt användes på de olika platserna. Riktlinjer i vad som faktiskt skulle 
användas under samtalen om övervikt framkom inte tydligt och enhetligt. 

 

Hinder och svårigheter i hälsofrämjande arbete 
Distriktssjuksköterskorna beskrev det finns vissa hinder och svårigheter i det hälsofrämjande 
arbetet. För att kunna bemöta dessa svårigheter som upplevs som komplexa krävs det vissa 
kunskaper hos distriktssjuksköterskan. 

Språk och kulturella skillnader 
Flera distriktsjuksköterskor upplevde kulturella skillnader. Föräldrar berättade att barnen inte borde 
vara för smala då det ansågs vara fint enligt kulturen att vara lite större. Vissa föräldrar kunde 
därför ge sina barn saft eller juice i nappflaska i tron om att det var nyttigt. Några 
distriktssjuksköterskor pratade om att de kunde se att barnens tandstatus försämrades. De upplevde 
att föräldrar som inte kunde det svenska språket hade svårigheter med att ta till sig den information 
som gavs. De kändes då svårt för distriktssjuksköterskorna när föräldrarna inte verkade ta till sig 
den informationen som försöktes förmedlas. Vissa kulturer har inte den kunskapen om näringslära 
som i Sverige ses som självklar. En del föräldrar ansåg att det var till fördel att sockra barnets napp 
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för att de lättare skulle vilja ta den. Eller att som många beskrev det att sockra den vanliga maten 
för att den skulle bli mer aptitlig. 

”… många olika kulturer skiljer sig, det kan ni verkligen tänka på för det är en stor del här i 
Sverige nu…” (IP 5) 

Ohälsosamma levnadsvanor 
Under intervjuerna framkom det att föräldrar ofta uppger att de idag lever i ett fika samhälle. Att 
de fikar mer och har en mer stillasittande fritid. Några distriktsjuksköterskor uppgav att vissa barn 
använde surfplattor mycket, vilket troddes bero på att vi idag lever i ett mer stressat samhälle. 
Många föräldrar pendlar till jobbet och har inte så mycket ork kvar till familjen när de kommer 
hem. Några upplevde också att vissa familjer inte hade tid till att laga mat hemma, vilket resulterade 
i mer snabbmat. Distriktssjuksköterskorna upplevde att föräldrarna belönade barnen med kex eller 
godis då barnet gått med på att väga och mäta sig på besöket inom BHV.  
Det framkom tydligt att det önskades en utökad samverkan med kommunens förskolor för att uppnå 
en bättre hälsa hos barnen. På förskolan kan barnen idag äta ett stort mellanmål som smörgås och 
yoghurt innan de går hem vilket kan medföra att barnet därför inte vill äta middag hemma. 

”de kan äta 2–3 smörgåsar och 2 tallrikar yoghurt till mellanmål innan man ska hem och äta 
middag kanske och de är klart då upplever föräldrarna att de inte äter så mycket fast dom äter fel 
saker” (IP 6) 

Flera distriktssjuksköterskor upplevde vidare att tallrikarna idag är större vilket gör att 
matportionerna automatiskt blir större. Det är även vanligt att det som måltidsdryck serveras juice 
eller saft. En distriktssjuksköterska berättade att hon mött ett barn som drack 2 liter mjölk till 
middagen varje dag. Ett enkelt sätt att minska energiintaget är att byta ut söta drycker till vatten. 
Distriktssjuksköterskorna berättade även att de upplevde att de kunde se att socialt utsatta grupper 
inte har råd att köpa näringsrik och nyttig mat, då denna mat ofta är dyrare. 

Känsligt ämne 
Många distriktsjuksköterskor upplevde att ordet övervikt undveks, att det är ett laddat ord och ett 
känsligt ämne. Både föräldrar och distriktsjuksköterskor var obenägna att prata om övervikt när 
barnet var i rummet. Det framkom att orden kring barnets övervikt till föräldrarna fick vägas på 
guldvåg. De fick därför gå försiktigt fram och vara väldigt sakliga i sin information. 

”… man måste väga orden man måste verkligen tänka sig för…” (IP 9) 

De upplevde vidare att de kunde vara känsligt att förklara för föräldrarna hur kurvan ser ut då vissa 
föräldrar kunde bli irriterade, vilket kunde leda till att föräldrarna inte var intresserade av att 
fortsätta samtala kring barnets övervikt. De försökte då istället att så ett frö hos föräldrarna för att 
sedan lämna över till skolhälsovården vidare arbete med familjen. De ansåg det som viktigt att 
skapa en god relation och ett starkt förtroende till föräldrarna. Det var viktigt att inte bara prata om 
de faktorer som sågs som negativa för barnet utan att hellre försöka framhäva barnens 
friskhetsfaktorer. 
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Strategier för hälsofrämjande samtal 
I arbetet som distriktsjuksköterska är det angeläget att se till den enskilda familjen och till deras 
behov. Alla familjer har olika behov och olika förutsättningar. Det är därför angeläget att ha 
kunskap om hur familjen ser på sin egen situation för att utifrån bästa förutsättningar kunna hjälpa 
dem till en hälsosam förändring. 

Individanpassa efter familjens behov 
Flera distriktsjuksköterskor upplevde det som betydelsefullt att försöka förstå hur föräldrar tänker 
kring barnets vikt samt vilken kunskap de själva har kring mat och aktivitet. Det ansågs viktigt att 
lyssna till föräldrarnas kunskaper och inte använda några pekpinnar i samtalet.  
Många gånger ger distriktssjuksköterskan familjen en matdagbok att ta med sig hem och fylla i. 
Om föräldern har svårt att beskriva vad barnet äter under en dag har antalet viktuppföljningar inom 
BHV ingen effekt. Det är därför viktigt att se vad barnen äter för att sedan kunna utgå och arbeta 
utifrån det. Vissa familjer har bättre mathållning än andra och i de fallen behöver inte maten vara 
den bidragande faktorn till övervikt, det kan då istället handla om aktivitetsgraden. I vissa familjer 
kan det vara mer uppenbart att övervikten är ett problem för hela familjen. 
Distriktssjuksköterskorna beskrev att det är viktigt att inte bara se barnet utan att se familjen som 
en helhet som påverkar varandra. Det ansågs därför viktigt för distriktsjuksköterskorna att 
individanpassa uppföljningen. 

”Ofta är det bästa att dom får bestämma själva…” (IP 3) 

Ibland återkommer föräldrar till distriktssjuksköterskan utan barn. Man behöver därför finnas till 
hands när föräldrarna är redo för förändring för att då göra dem delaktiga. Att låta föräldrarna få 
vara delaktiga i det hälsofrämjande arbetet och låta dem reflektera över vad de tror att barnets 
övervikt kan beror på är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet. 

Flera distriktssjuksköterskor upplevde vidare att i de samtal där föräldrarna är medvetna om sitt 
barns övervikt var lättare. Vissa föräldrar ville inte prata om barnets övervikt och då fick det 
respekteras på grund av att BHV är frivilligt. För att kunna bibehålla en god relation krävs det ett 
steg tillbaka från distriktssjuksköterskan så fortsatt uppföljning är möjlig. 

Återkommande samtalsämne 
Flera distriktssjuksköterskor berättade att de redan börjar samtalet kring viktutveckling när barnen 
är nyfödda för att det ska bli en naturlig del i samtalet. En del pratade om vikt, viktutveckling, hur 
barnet växer och barnets ISO-BMI och hur barnen följer sin tillväxtkurva redan vid hembesök och 
hur de senare arbetar vidare på BHV. Detta görs för att avdramatisera samtalet kring vikten. 

”… dom här hembesöken, där kan du se hur det ser ut hemma. Står det skålar framme, vad är det 
för någonting i dem.” (IP 5) 

Några distriktssjuksköterskor berättade att de på föräldragruppen pratade om mat, aktivitet och 
viktutveckling. En del pratade om det med föräldrarna när barnen var 4 månader, andra började 
prata om det först vid 18 månaders ålder.  

Flera distriktsjuksköterskor pratade med föräldrarna om vad de själva kan göra för att främja 
barnets hälsa. Att det är viktigt att barnet inte ser för mycket på TV och att det är viktigt att vara 
ute och leka eller hur kosten förändras under barnets första tid. 
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Vara stödjande 
Distriktssjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att försöka hjälpa föräldrarna att hitta motivation 
att genomföra en livsstilsförändring och att möta föräldrarna på deras nivå. Under en intervju 
framkom det att en mamma ringde och ville ha hjälp, hon visste inte vad hon skulle göra när hon 
märkte att hennes barn gick upp i vikt. Det framkom även att det var viktigt att inte bara ge skriftlig 
information. Det krävdes att den informationen som gavs fick en innebörd genom ett samtal, på så 
vis kunde föräldrarna lättare ta till sig vad som var avsett att förmedlas. Den muntliga 
informationen kan kompletteras med skriftlig information för att underbygga vad som blivit sagt. 

”Alla vill sina barn det bästa. ” (IP 1) 

Många distriktssjuksköterskor upplevde det som viktigt att ge föräldrarna tid till att själva förstå 
vad som behövdes förändras. Samtliga var noga med att förklara att de hälsofrämjande samtalen 
inte bara handlade om att få barnen att gå ner i vikt. Hälsofrämjande samtal skulle bidra till att få 
barnen att växa proportionerligt utefter sin individuella kurva för att kunna leva ett friskt och 
hälsosamt liv. 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Studiens syfte var att beskriva distriktssjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande samtal med 
föräldrar till överviktiga barn. Graneheim och Lundman (2004) menar att när texter skall tolkas 
som framkommit ur intervjuer är det lämpligt att använda sig av kvalitativ innehållsanalys. Genom 
att beskriva människors upplevelser av likheter och skillnader av hälsofrämjande samtal kan 
förståelse ges inom området omvårdnad. Då syftet med denna studie var att studera erfarenheter 
valdes därför kvalitativ innehållsanalys. 
Graneheim och Lundman (2004) beskriver vidare att studiens giltighet påverkas av urvalet. Arbetet 
mellan olika kommuner kan skilja sig åt. Vårdcentralerna hade en geografisk spridning vilket gav 
ett brett material samt ett resultat som eventuellt skulle kunna ge överförbarhet. Intervjuerna 
gjordes därför både på landsbygd och i tätort. Polit och Beck (2012) beskriver att urvalet i en 
kvalitativ studie inte väljs slumpvis. Det som efterfrågas är att urvalet skall ge en information av 
god kvalité av det ämne som studeras. Ett av inklusionskriterierna var att deltagarna var 
specialistutbildade distriktssjuksköterskor, vilket ses som en styrka i studien då kunskapsnivån hos 
deltagarna var i linje med det område som undersöktes. Distriktssjuksköterskorna hade på grund 
av sin vidareutbildning kunskap inom området vilket i sin tur gav deltagaren förutsättningar för att 
beskriva sina upplevelser på ett okomplicerat sätt. Det krävs specialistutbildning som 
distriktssjuksköterska för att få arbeta inom BHV. Att alla deltagare var kvinnor kan spegla den 
könsfördelningen som idag finns inom BHV. 
Data insamlades genom intervjuer som spelades in med två diktafoner. Intervjuerna pågick under 
två dagar. Intervjuerna varade mellan 15–30 minuter. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 
menar att det är av betydelse för resultatet hur intervjufrågorna ställs och på vilket sätt de 
formuleras. Intervjutiden har betydelse för djupet på intervjun, en oerfaren person som utför 
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intervjun kan vara anledningen till en kortare intervjutid. Efter tio stycken intervjuer framkom inget 
nytt som gav studien fler perspektiv inom ämnet och därmed gjordes inte fler intervjuer. Deltagarna 
fick själva bestämma vart intervjun skulle ske. Nio deltagare valde deras arbetsrum och en valde 
att mötas upp på en familjecentral. Att deltagarna själva fick bestämma på vilken plats intervjun 
skulle äga rum kan upplevas som en trygghet för deltagarna. Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012) beskriver att forskaren på ett sätt är medskapare till materialet som framkommer av 
intervjuer i form av de formuleringar och följdfrågor som ställs. I denna studie ställdes åtta stycken 
öppna frågor, för att få deltagaren att prata om sina erfarenheter av att ha hälsofrämjande samtal 
med föräldrar till överviktiga barn. Miljön under intervjuerna var tyst och lugn, endast under ett 
tillfälle stördes distriktssjuksköterskan. Fördelen var då att diktafon användes som lätt kunde 
stängas av och återupptas där samtalet slutade. 

Det inspelade materialet transkriberades inom en vecka efter att intervjuerna genomförts. 
Transkriberingen gjordes ordagrant. Vidare kodades intervjuerna med 1–10, slumpmässigt för att 
säkerställa konfidentialiteten. Båda författarna läste igenom materialet separat flertalet gånger efter 
transkriberingen för att få en känsla för materialet. Författarna diskuterade den övergripande 
analysen av materialet. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver att då datamaterialet 
analyseras av flera personer som sedan jämför detta med varandra ökar trovärdigheten i studien. 

Vidare beskrivs att de skillnader och likheter som framträder i den kvalitativa innehållsanalysen är 
kärnan i materialet. Dessa koder utgör sedan grunden för kommande kategorier och teman. Under 
analysarbetet av denna studie kunde författarna tydligt se de likheter och skillnader som uppstod. 
Meningsenheter, kondensering, koder, underkategorier och kategorier skapades av författarna 
tillsammans under diskussioner. Justeringar gjordes under analysens gång. Det innebar att vissa 
koder togs bort som inte svarade mot syftet och vissa underkategorier lades ihop då de handlade 
om samma område. Att transkriberingen och analysen utfördes strax efter att intervjuerna 
genomförts ger styrka åt studien. Eftersom att författarna sökte det manifesta innehållet i texten var 
det angeläget att sammanhanget i intervjuerna bevarades färskt i minnet. De citat som användes i 
resultatet kodades med nummer för att visa på variationen i materialet vilket styrker studiens 
trovärdighet. Att citaten används i resultatet validerar analysen då det är lättare för läsaren att förstå 
sammanhanget i texten. 

Under hela studiens gång är det betydelsefullt att som författare styrka sina beslut för att uppnå 
tillförlitlighet. Delaktigheten uppstår i samspelet mellan intervjuperson och författare. En annan 
grundläggande del i forskningsarbetet är att noggrant beskriva urval, datainsamling, deltagare och 
analys. Hur forskarens förförståelse har påverkat analysen av forskningen är en viktig aspekt när 
det handlar om trovärdighet.  Den förförståelse som författarna hade i denna studie, var den 
kunskap som fåtts under utbildningens gång när vi kommit i kontakt med föräldrar och deras 
överviktiga barn under verksamhetsförlagd utbildning  

För att resultaten i studien skall anses som giltiga är det väsentligt att resultatet svarar mot studiens 
syfte. Under arbetets gång har författarna till denna studie haft syftet i åtanken hela tiden för att 
stärka studiens giltighet. Tillförlitligheten har stärkts genom att författarna har analyserat var och 
en för sig och sedan diskuterat och analyserat för att nå konsensus tillsammans. För att uppnå en 
god överförbarhet har författarna noga beskrivit studiens metod för att underlätta läsarens 
bedömning. Överförbarheten i denna studie kan anses som god då resultatet speglar verkligheten 
på ett noggrant sätt. Distriktssjuksköterskor kan ha nytta av studiens resultat i samtalen med 
föräldrar till överviktiga barn. Resultatet i studien kan ge kunskap i det praktiska arbetet genom att 
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få förståelse för kollegors upplevelser av svårigheter och fördelar i dessa hälsofrämjande samtal. 
Överförbarheten i denna studie kan också leda till att resultatet kan användas för att tolka 
distriktssjuksköterskors upplevelser av hälsofrämjande samtal.  För att främja delaktigheten i 
studien har författarna varit noggranna med att lyssna in deltagarna. Valet att båda författarna 
deltog i intervjuerna, där en hade en aktiv roll och den andre en mer passiv roll ses som en styrka. 
Bärande begrepp och nyckelord gick därför inte förlorade, relevanta följdfrågor kopplade till syftet 
kunde därmed också ställas. En nackdel kan ha varit att deltagaren kan ha känt maktförhållande då 
två personer intervjuade som kan ha resulterat i att känslig och nödvändig information inte kom 
fram. 

De etiska förpliktelserna är att konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 
informationskravet uppfylls. Vilket gjordes i denna studie. Datamaterialet har kodats och förvaras 
i ett låst skåp för att säkerställa konfidentialiteten. Författarna gav inför varje intervju muntlig och 
skriftlig information om studien. Samtycke skrevs under av samtliga deltagare. Varje deltagare fick 
information om att de närsomhelst kunde avbryta deltagandet i studien, vilket ger en trygghet för 
deltagaren. Att etiska ställningstaganden övervägdes och diskuterades under studiens gång ger 
tillförlitlighet till studien. 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet i denna studie visar att distriktssjuksköterskan upplever att föräldrar förvånas då BMI 
kurvan visar på viktuppgång. Föräldrarna upplevde inte sitt barn överviktigt vilket försvårade att 
motivera till en livsstilsförändring. Det är upplevelser som är helt i linje med vad Livsmedelverket 
(2016) framhåller i sin rapport. Golsäter, Enskär, Lingfors och Sidenvall (2009) menar att 
omvårdnaden ska fokusera på hela familjen och att BHV bör arbeta efter en helhetssyn. En familj 
ses som ett system där en individs förändring påverkar den övriga delen av familjen (Benzein et 
al., 2012; Wright & Leahey 2013). Författarna till denna studie anser att betydelsen av ett 
familjefokuserat perspektiv framträder som centralt även i den här studien. Det är angeläget att se 
familjen som en enhet där individer i familjen påverkar varandra. För distriktssjuksköterskan är det 
centralt att skapa en god relation och ett förtroende hos familjen för att de ska känna trygghet. Det 
ger förutsättningar för att arbeta tillsammans med hela familjen för att stärka barnets hälsa och 
förebygga hälsoproblem. 

Distriktssjuksköterskorna upplever motstånd och att föräldrar känner sig anklagande när samtal om 
barnets övervikt tas. Svårigheter för distriktssjuksköterskorna kan också utgå från föräldrarnas 
förnekelse. Det är problematiskt eftersom distriktssjuksköterskan skall uppmärksamma barn som 
har en ökad risk att drabbas av ohälsa och utifrån det utforma individuella omvårdnadsinsatser 
(Socialstyrelsen, 2014). Benzein et al. (2012) menar att det är betydelsefullt att den 
familjecentrerade omvårdanden bygger på en icke hierarkisk relation, det är angeläget att ta tillvara 
på varandras kunskaper om hur hälsan kan bevaras och hur hälsoproblem kan hanteras. En 
människa kan uppleva sig ha god hälsa trots begynnande sjukdom (Eriksson, 2009). Hälsan är inte 
konstant utan kan ständigt förändras (Eriksson, 1984). Författarna i denna studie anser att det 
upplevs centralt att hierarkiska mönster medvetandegörs och hanteras av distriktssjuksköterskan 
själv för att på så vis förhindra att samtalen med föräldrarna upplevs som anklagande. I samtalet 
med föräldrar är det angeläget att väga formuleringar och reflektera, vilket är ett återkommande 
tema i intervjuerna. 

20 
 



Yrkeserfarenhet inom BHV är ett betydelsefullt och personligt verktyg när det gäller att hantera 
samtalen med föräldrar till överviktiga barn. Distriktssjuksköterskor med kortare yrkeserfarenhet 
beskriver att dessa samtal är svåra och ansvarstyngda. Erfarenhet leder till att 
distriktssjuksköterskan utformar struktur för sitt sätt att arbeta, vilket bidrar till trygghet i sin roll. 
Dessa fynd styrks av Findholt, Davis och Michael (2013) som beskriver att övervikt hos barn är ett 
känsligt ämne som kan vara svårt att närma sig. Att arbeta efter MI ska enligt Miller och Rollnick 
(2002) kunna stärka individen och dess motivation till förändring och kan vara ett verktyg för 
distriktssjuksköterskan. Folkhälsomyndigheten (2016) skriver att den som leder samtalet ska hjälpa 
individen att se för och nackdelar med förändringen och inte påtvinga individen information och 
råd om den inte vill det. Socialstyrelsen (2011) rekommenderar MI i sina sjukdomsförebyggande 
metoder. MI är ett bra redskap i flera av de arbetsuppgifter som finns inom BHV och men MI 
kräver specifik utbildning och träning (Socialstyrelsen, 2011). Ingen av de intervjuade 
distriktssjuksköterskorna har specifik utbildning i MI. Det får anses rimligt att 
distriktssjuksköterskan kan stärkas i sin roll gällande samtalet kring barnens övervikt och möjligen 
kan ämnet upplevas lättare om utbildning i MI vore obligatoriskt, t.ex. i vidareutbildning. Möjligen 
kan det leda till att familjen kan ta till sig mer information lättare och bli motiverade till förändring.  

I denna studie framkommer att det finns tillgängligt stödmaterial att använda i samtal om övervikt, 
bland dessa verktyg används BMI-kurvan mest. Det finns broschyrer som tar upp hur föräldrar ska 
tänka kring barnets kost och rörelse. Att ge skriftlig information som komplement till muntlig 
information upplevs som ett bra verktyg. Distriktssjuksköterskan använder sig av ISO-BMI och 
tillväxtkurva för att visa föräldrarna hur deras barn växer och väger. ISO-BMI är särskilt utarbetat 
för barn och används för att definiera deras vikt (Cole et al., 2002). Bohman et al. (2013) menar att 
det avsätts lite tid för att prata om hälso- och sjukdoms prevention inom BHV. Kost och fysisk 
aktivitet står för endast 14 % av den totala besökstiden.  

 
Några distriktssjuksköterskor i studien upplevde att vissa föräldrar saknar kunskap om vad det 
innebär att leva ett hälsosamt liv. Distriktssjuksköterskan upplever att socioekonomiska 
förhållanden har betydelse då nyttig mat är dyrare. Detta styrks av Dahlgren och Whitehead (1991) 
Regnbågsmodellen, som är ett sätt att förstå hur hälsan påverkas. Den beskriver fyra olika nivåer 
som påverkar hälsan. Vissa av dessa faktorer är påverkbara medan vissa inte är det. Att vara 
arbetslös påverkar den socioekonomiska situationen, vilket kan påverka matvanorna negativt. 
Familjerna styr själva sina levnadsvanor som sömn och lek vilket i sin tur också påverkar hälsan. 
Utifrån regnbågsmodellen är det här angeläget att som distriktssjuksköterska möta varje familj och 
individ utifrån deras unika situation. Utifrån denna förförståelse kan samtalet bli positivt och det 
är lättare att utbyta information samt att förstå varandra. Både Edvardsson, Edvardsson och 
Hörnsten (2009) och Blomqvist och Bergström (2007) beskriver i studier att barn som lever i en 
familj med lågutbildade föräldrar och har en ansträng ekonomi har en ökad risk att drabbas av 
övervikt. Hjern (2012) beskriver att övervikt har en negativ effekt på barnens hälsa och att de löper 
större risk att utveckla kardiovaskulära sjukdomar och ortopediska problem i vuxen ålder. Enligt 
Reilly et al. (2003) har överviktiga barn i högre utsträckning psykologiska och psykiatriska 
problem i form av lågt självförtroende och beteendeproblem. Det är också vanligt att överviktiga 
barn utsätts för mobbning som i sin tur kan leda till ohälsa (Vander Wal & Mitchekk, 2011). 
Distriktssjuksköterskorna upplevs sakna tillräcklig information om vad som påverkar de 
livsstilsval som föräldrarna gör. Beror valen på kunskapsbrist hos föräldrar eller saknas 
förutsättningar att ändra livsstil? Föräldrar vill vanligen sitt barns bästa, förutsättningar varierar 
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och det är därför nödvändigt att distriktssjuksköterskan förstår vilka behov och resurser just denna 
familj har.  

Distriktssjuksköterskorna i studien upplever att övervikt ökar i samhället och att många barn idag 
har en stillasittande tillvaro som innefattar mycket skärmtid. Föräldrar stressar mer och tiden räcker 
inte till för att umgås tillräckligt med barnen och tid för matlagning saknas. Distriktssjuksköterskor 
beskriver att de försöker prata om barnets friskhetsfaktorer och hur de kan bevaras. Föräldrarna 
kan vara otillgängliga vilket leder till att barnet inte får det stöd som behövdes, det leder till känslor 
av uppgivenhet och hopplöshet hos distriktssjuksköterskan.  

Studiens resultat visar att många distriktssjuksköterskor anser att det är betydelsefullt att identifiera 
vilka unika behov familjen har, det anses angeläget att lyssna på familjen för att synliggöra vilken 
kunskap och resurser de själva har och vilka tankar som finns kring en livsstilsförändring. Ett 
salutogent förhållningssätt är en förutsättning för att förstå familjens unika livsvärld. Att arbeta 
hälsofrämjande inom BHV är viktigt för att hjälpa familjen att stärka sin egen förmåga att stärka 
sin hälsa. Distriktssjuksköterskan gör det genom samtal, råd och stöd till familjen (Kemppainen et 
al., 2012). Detta menar även Antonovsky (1987) som beskriver att distriktssjuksköterskan behöver 
arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt genom att förstå familjens livsvärld och arbeta för att 
stärka det frisk hos familjen.  
Enligt Larsen, Mandleco, Williams och Tiedeman (2006) är en av distriktssjuksköterskans mest 
grundläggande uppgifter är att ge individuell rådgivning och stöd till föräldrar. 
Några distriktssjuksköterskor i studien beskriver att matdagbok används för att kartlägga barnets 
matintag, denna bok får familjen med sig hem för att dokumentera matintaget under en period Det 
är angeläget att få föräldrar att förstå vad de långsiktiga konsekvenserna av övervikt kan leda till 
utan att föräldrarna känner sig anklagande.  
 
Enligt Barn Obesitas Register i Sverige (2015) ökar fetman bland barn och ungdomar i Sverige. I 
tio årsåldern är cirka 20 – 25 % av barn och drygt 3 % lider av fetma. Av de barn som i sex till sju 
årsåldern lider av övervikt eller fetma är runt 80 % fortfarande överviktiga eller feta i sena tonåren. 
Barn med fetma utvecklar blodfettsrubbningar, leverpåverkan och insulinresistens. Målet är att 
vikten skall plana ut samtidigt som barnet växer på längden, vilket resulterar i att barnet så 
småningom växer in i sin egen kurva. Det är betydelsefullt att respektera föräldrar och att låta det 
ta tid eftersom det är frivilligt att besöka BHV.  
 
Ibland behöver distriktssjuksköterskan ta ett steg tillbaka och backa undan och istället erbjuda 
fortsatt uppföljning. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vården bygga på 
självbestämmande och respekt för föräldrarnas integritet. Familjen är nyckeln till att lösa barnets 
viktproblem och distriktssjuksköterskan kan uppleva en oro av att äventyra relationen med familjen 
(Walker, Strong, Atchinson, Saunders & Abott, 2007; Isma, Bramhagen, Ahlström, Östman & 
Dykes, 2012). 
 

Slutsats 
Inom barnhälsovården arbetar distriktsjuksköterskor med båda barn och föräldrar. Föräldrar är 
betydelsefulla i det hälsofrämjande arbetet kring barnet och att skapa en god relation med familjen 
är en förutsättning för att lyckas med sitt arbete som distriktssjuksköterska.  Det är angeläget att se 
till familjens resurser och behov. Övervikt är ett känsligt men viktigt ämne att prata med föräldrarna 
om. Distriktssjuksköterskorna utgår från familjens behov och försöker stödja dem i en 
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livsstilsförändring. Oftast handlar det om okunskap eller att föräldrarna själva har en osund livsstil. 
En utmaning som distriktssjuksköterskorna kan ställas inför handlar om familjer med utländsk 
bakgrund, men de menar även att familjer har olika förutsättningar att och förmågor att hantera 
situationen. Att arbeta hälsofrämjande inom detta område anses viktigt då övervikten hos barn kan 
ge hälsokonsekvenser senare i livet. Det saknas idag tydliga lokala riktlinjer i det hälsofrämjande 
arbetet till föräldrar med överviktiga barn, vilket ses som ett hinder. Föräldrarnas reaktioner är 
varierande och som distriktsjuksköterska behöver du vara trygg i din yrkesroll för att möta barnen 
och föräldrarna i det hälsofrämjande arbetet. Flera distriktssjuksköterskor beskriver att de har olika 
strategier i det hälsofrämjande arbetet för att motivera föräldrarna. Dock var det inte någon som 
hade utbildning inom MI.  

 

Kliniska implikationer 
Distriktssjuksköterskans erfarenheter av hälsofrämjande samtal med föräldrar till överviktiga barn 
framkom i denna studie. Resultatet kan användas för att arbeta fram strategier för att stötta och 
vägleda distriktssjuksköterskan i mötet med föräldrar till överviktiga barn. Resultatet visade vilka 
faktorer som påverkar barnen, alltså vad som är viktiga områden för distriktssjuksköterskan att 
arbeta kring. Vidare visade resultatet att distriktssjuksköterskornas arbetssätt och personliga 
verktyg påverkade mötet med föräldrarna. Föräldrarnas reaktioner var varierande. Sammantaget 
visar resultatet att detta område är känsligt och distriktssjuksköterskorna måste vara följsamma och 
ha fingertoppskänsla i mötet med föräldrarna. Resultatet kan användas som ett kunskapsstöd för 
verksamma distriktssjuksköterskor som jobbar inom BHV. Genom att ta del av andra kollegors 
erfarenheter kan stöd och kunskap ges. På grund av att övervikt och fetma ökar i hela samhället är 
resultatet i denna studie viktigt tillsammans med andra liknande studier som vittnar om att detta är 
ett område som behöver utvecklas. Det är av vikt att hälsofrämjande åtgärder förbättras för att 
förhindra att övervikten och fetman ökar ytterligare. I sin tur krävs det mer resurser och fortbildning 
för att stötta den enskilda distriktssjuksköterskan i arbetet med hälsofrämjande samtal. 

 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom specialistsjuksköterskans 
kompetensområde 
Distriktssjuksköterskan har ett ansvar i att vägleda och hjälpa föräldrar med överviktiga barn 
genom motiverande och hälsofrämjande samtal. Under de senaste åren har det kommit 
larmrapporter om hur övervikten ökar i samhället och vilka konsekvenser det har för hälsan. Det 
är därför angeläget att fortsätta bedriva forskning som ger utveckling och verktyg till 
distriktssjuksköterskorna i det hälsofrämjande arbetet inom BHV. Resultatet i denna studie visar 
att det är en svårighet för distriktssjuksköterskan att ge dessa hälsofrämjande råd som kräver 
erfarenhet. Att intervjua föräldrar kring deras erfarenheter av att få hälsofrämjande råd från BHV 
är förslag på vidare forskning, då föräldrarnas synvinklar är betydelsefulla för 
distriktssjuksköterskan att ha kännedom om. Distriktssjuksköterskan kan med mer kunskap om 
föräldrars upplevelser finna bättre sätt att förstå och stödja föräldern. Vidare forskning utifrån 
förälderns synvinkel kan även öka förståelsen och göra distriktssjuksköterskan säkrare i mötet. 
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Bilaga I 

 
 

 
 
Information till verksamhetschef om studie inom barnhälsovården 
 
Vi är två studenter som läser till distriktsjuksköterska med inriktning folkhälsa på Högskolan Väst 
i Trollhättan. Vi har påbörjat vår magisteruppsats och har valt att fördjupa oss inom barnhälsovård. 
 
Bakgrund 
Övervikt och fetman bland barn i Sverige är ett växande folkhälsoproblem. Distriktsjuksköterskan 
har en betydelsefull funktion i det hälsofrämjande arbetet inom barnhälsovården och att vägled 
familjen till en hälsosam livsstil. Att utföra hälsoundersökningar, ge vaccinationer och arbeta 
hälsofrämjande genom att stödja, undervisa och ge råd till familjen. Grunden för levnadsvanor 
läggs under barnens tidiga år. Om inte distriktsjuksköterskan har förmågan att vägleda och stötta 
föräldrar med överviktiga barn finns risk för att dessa barn drabbas av övervikt och senare i livet 
fetma. Därför är det av stor betydelse att fastställa distriktsjuksköterskans erfarenheter av 
hälsofrämjande arbete inom barnhälsovården. 
 
Syfte 
Syftet med studien är att beskriva distriktsjuksköterskans erfarenheter av att ge hälsofrämjande råd 
till föräldrar med överviktiga barn. 
 
Metod 
Vi har med detta brev kontaktat ett antal verksamhetschefer på olika vårdcentraler i Västra 
Götaland och informerat om studiens syfte Vi ber härmed om tillstånd att tillfråga 
distriktsjuksköterskor hos er om deltagande i denna studie. Tidsåtgången av intervjuerna beräknas 
vara ca 30 minuter. Intervjuer kommer att göras på arbetstid med ca 10 stycken 
distriktsjuksköterskor och texten kommer att analyseras med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 
Intervjun kommer att innehålla strukturerade, öppna frågor som bjuder in intervjupersonen till att 
berätta om sina erfarenheter kring att ge hälsofrämjande råd till föräldrar med överviktiga barn. 
Innan intervjuerna kommer deltagarna informeras om studiens syfte samt informerat samtycke. 
Deltagarnas berättelser kommer att behandlas konfidentiellt och med sekretess. Det är endast 
författarna och handledare som kommer ta del av informationen, efter studien är klar kommer 
intervjumaterialet att sparas i ett låst skåp. Deltagandet i studien är frivilligt och deltagarna kan när 
som helst avsluta sin medverkan i studien utan att ge någon förklaring. Det färdiga examensarbetet 
kommer att finnas tillgänglig på högskolan väst under våren 2017 i form av en magisteruppsats. 

 



 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Trollhättan 2016-11-18 
 
Therese Reinesdotter                        Malin Persson 
Distriktssjuksköterskestudent   Distriktssjuksköterskestudent 
Högskolan Väst, Trollhättan           Högskolan Väst, Trollhättan 
Tel: 0707-355221                              Tel: 0760-185109 
E:post:therese.reinesdotter@student.hv.se  E:post: malin.persson.4@student.hv.se 
 
 
 
Handledare 
Veronika Karlsson 
Fil., Dr, universitetslektor 
Institutionen för Hälsovetenskap 
Högskolan Väst, Trollhättan 
Tel: 0520 -223996 
E: post: veronika.karlsson@hv.se 
 
 
Ja, Jag ger tillstånd till att studien genomförs inom detta verksamhetsområde 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Verksamhetschef, område, ort, datum 
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Bilaga II 

 

 

Forskningsinformation 

Beskriva distriktsjuksköterskans erfarenheter av att ge hälsofrämjande råd till föräldrar 
med överviktiga barn. 

 
Bakgrund 
Övervikt och fetman bland barn i Sverige är ett växande folkhälsoproblem. Distriktsjuksköterskan 
har en betydelsefull roll i det hälsofrämjande arbetet inom barnhälsovården och att vägled familjen 
till en hälsosam livsstil. Att utföra hälsoundersökningar, ge vaccinationer och arbeta 
hälsofrämjande genom att stödja, undervisa och ge råd till familjen. Grunden för levnadsvanor 
läggs under barnens tidiga år. 
Om inte distriktsjuksköterskan har förmågan att vägleda och stötta föräldrar med överviktiga barn 
finns risk för att dessa barn drabbas av övervikt och senare i livet fetma. 
Därför är det av stor betydelse att fastställa distriktsjuksköterskans erfarenheter av hälsofrämjande 
arbete inom barnhälsovården. 
 
Syfte 
Syftet med studien är att beskriva distriktsjuksköterskans erfarenheter av att ge hälsofrämjande råd 
till föräldrar med överviktiga barn. 
 
Förfrågan om deltagande 
Du tillfrågas om att delta i studien av din verksamhetschef eftersom du har erfarenhet av 
barnhälsovård. Vi har tillfrågat flera verksamhetschefer på vårdcentraler i Västra Götaland 
angående intresse av deltagande och har på så vis kommit i kontakt med dig på grund av ditt arbete 
inom barnhälsovården 
 
 
Hur går studien till och var kan jag ta del av studiens resultat? 
Om du väljer att delta i studien kommer du att intervjuas av två distriktsjuksköterskestudenter som 
studerar till distriktssjuksköterskor på Högskolan Väst. 
Vi har med detta brev kontaktat ett antal verksamhetschefer på olika vårdcentraler i Västra 
Götaland och informerat om studiens syfte Vi ber härmed om ditt tillstånd att intervjua dig och 
därmed att delta i denna studie. Tidsåtgången av intervjuerna beräknas vara ca 30 minuter. 

 



Intervjun kommer att innehålla strukturerade, öppna frågor som bjuder in intervjupersonen till att 
berätta om sina erfarenheter kring att ge hälsofrämjande råd till föräldrar med överviktiga barn. 
Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas ordagrant för att sedan analyseras. Det 
färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt på Högskolan Väst under våren 2017 i form 
av ett examensarbete på magisternivå. 
 
Finns det några risker med att delta? 
Vi ser inga risker med att du deltar i studien. 
 
Finns det några fördelar med att delta? 
Det finns inte några personliga fördelar med att delta. Målet är att undersöka om det finns tillräcklig 
kunskap att bemöta föräldrar med överviktiga barn 
 
Hantering av data och sekretess 
Deltagandet i studien är frivilligt och man kan när som helst hoppa av studien utan att ge någon 
förklaring. Din berättelse kommer att behandlas konfidentiellt och med sekretess. Det är endast 
författarna och deras handledare som kommer ta del av intervjuerna. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 
Trollhättan 2016-11-18 
 
Therese Reinesdotter                             Malin Persson 
Distriktssjuksköterskestudent               Distriktssjuksköterskestudent 
Högskolan Väst, Trollhättan                 Högskolan Väst, Trollhättan 
Tel: 0707-355221                                   Tel: 0760-185109 
E:post:therese.reinesdotter@student.hv.se  E:post: malin.persson.4@student.hv.se 
 
Handledare 
Veronika Karlsson 
Fil., Dr, universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan Väst Trollhättan 
Tel: 0520 -223996 
E: post: veronika.karlsson@hv.se 
Informerat samtycke till studien - Distriktssjuksköterskan erfarenheter av att ge hälsofrämjande 
råd till föräldrar med överviktiga barn. 
 
Ja, jag ger mitt samtycke till att delta i studien med en intervju. Jag har fått tid att läsa igenom 
informationen angående studien. Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är frivilligt och 
jag kan avbryta det när som helst. 
 
______________________________________________________________________________ 
Namn, ort, datum                            
Namnförtydligande 
 
Information om studien har givits av: 
 ___________________________________________________ 
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Bilaga III 
Intervjufrågor 

 

1, Hur gammal är du och vilken utbildning har du och när gick du den? Hur länge har du 
arbetat inom BHV? 
2, Kan du berätta om dina erfarenheter av att ge hälsofrämjande råd till föräldrar med 
överviktiga barn… 
3, Hur upplever du att reaktionerna blir från föräldrar när du visar att barnet har en övervikt 
och hur visar du det? 
4, Vilka pedagogiska verktyg använder du dig av? 
5, Kan du beskriva vilka åtgärder som du föreslår när ett barn har en övervikt… 
6, Har du stött på hinder i dessa hälsofrämjande samtal? Kan du beskriva på vilket sätt? 
7, Kan du berätta om ett samtal med föräldrar med överviktiga barn där du känner dig 
nöjd/respektive inte nöjd? 
8, Vilka känslor och upplevelser känner du som BHV-sjuksköterska innan/ under/ efter 
dessa samtal? 
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