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Sammanfattning  

 

Syftet med denna studie var att kartlägga faktorer som påverkade vårdmötet mellan 

sjuksköterskan och barn med övervikt. Studien genomfördes som en litteraturstudie. Artiklar 

söktes i databaserna Cinahl och PubMed samt sökmotorn ELIN. Efter kvalitetsgranskning 

valdes 10 vetenskapliga artiklar ut till analys. I resultatet framkom det olika teman såsom 

sjuksköterskans förhållningssätt, kommunikation, utbildning och arbetsmiljö som alla hade 

påverkan på vårdmötet. Sjuksköterskors brist på motivation och empati i vårdmötet gjorde att 

barnens möjligheter till delaktighet och självbestämmande påverkades negativt. 

Sjuksköterskor hade en känsla av att det var svårt att bemöta överviktiga barn på ett 

professionellt sätt bland annat på grund av bristfällig utbildning. Stress och tidsbrist var 

ytterligare två faktorer som försvårade ett professionellt vårdmöte. Kommunikationen var en 

viktig faktor som påverkade vårdmötet enligt barnen. Barnen ansåg att sjuksköterskan skulle 

arbeta lugnt med respekt för integritet samt beakta sekretessen allt för att barnet inte skulle bli 

generad i vårdmötet. Slutsatsen av denna studie är att det finns ett stort antal faktorer som 

tillsammans påverkar vårdmötet. En viktig faktor som påverkar till ett professionellt vårdmöte 

är framförallt vidareutbildning för sjuksköterskor om övervikt hos barn enligt 

uppsatsförfattarna. 

 

Nyckelord: Litteraturstudie, Sjuksköterska, Vårdmöte, Överviktiga barn   

 

Keywords: Care Meeting, Literature review, Nurse, Overweight Children 
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INLEDNING  

Enligt Finska läkarsällskapets (2006) rapport är övervikt bland barn ett epidemiskt 

folkhälsoproblem, framför allt inom de västliga industriländerna såsom Sydamerika, 

Nordamerika, Sydostasien och Europa. Socialstyrelsens (2009) senaste folkhälsorapport visar 

att 15-20 procent av svenska barn har övervikt. I en annan studie från statens folkhälsoinstitut 

av Bermberg, Fossum och Lager (2005) visade det sig inga större könsskillnader bland barn 

med övervikt, men däremot fanns viss skillnad i föräldrars utbildningsnivå relaterat till barns 

övervikt. Det visade sig att föräldrar med lägre utbildning tenderade ha barn med övervikt i 

större utsträckning. I Socialstyrelsen (2009) senaste folkhälsorapport framkom det att under 

de senaste två decennierna har antalet överviktiga barn fördubblats. Från år 2008 har det 

enligt Socialstyrelsen (2009) senaste folkhälsorapport dock framkommit att utvecklingen av 

antalet överviktiga barn stannat upp. Med begreppet barn avser UNICEF (2009)  varje 

människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt innan, enligt den lag som gäller i det land 

som barnet bor i. 

 

För hundra år sedan var undernäring och låg motståndskraft för infektionssjukdomar en viktig 

förklaring till barnadödligheten i hela världen. Detta är fortfarande situationen i många 

utvecklingsländer enligt Finska läkarsällskapets (2006) rapport. Socialstyrelsens (2009) 

senaste folkhälsorapport menar däremot att inom de västliga i-länderna med sin goda 

samhällsutveckling har andra hälsoproblem uppkommit såsom övervikt.  

Enligt Finska läkarsällskapets rapport (2006) har USA lett överviktstrenden i världen och 

gjorde det fortfarande när rapporten publicerades. Under cirka 30 år har grav övervikt ökat 

trefaldigt hos barn 6-11år i USA. I de europeiska länderna hade 10- 20 procent av den 

pediatriska befolkningen övervikt enligt Finska läkarsällskapet (2006) . 

Definition av övervikt 

Världshälsoorganisationen [WHO], (2010) definierar övervikt där Body Mass Index (BMI) 

har ett värde över 25.  
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Orsaker till övervikt 

Evidensen i Bennett och Sothern (2009) studie påvisade att det fanns samband mellan 

övervikt relaterat till matvanor, ett ökat stillasittande och sociala faktorer. Inom området kost 

visade samma studie att konsumtionen av sockerhaltiga drycker har ökat drastiskt samtidigt 

som ett högt intag av fett och kaloririk föda har trappats upp. Konsumtionen av snabbmat är 

också en bidragande orsak till övervikt enligt studien. Ett ökat stillasittande ger lägre nivåer 

av fysisk kondition och en minskad energiåtgång som också var en bidragande orsak till 

övervikt. En trend av sämre kondition och en minskad energiåtgång hos barn är en 

kombination som gav ökad prevalens av övervikt menar Bennett och Sothern (2009). Barn 

som blir utsatta för stress och/ eller har en låg självkänsla kan också ses som ett samband till 

övervikt och vara en bidragande orsak till övervikt enligt Bokedal, Eriksson, Rasmussen och 

Schäfer-Elinder (2004). 

Konsekvenser av övervikt hos barn 

Bermberg et al. (2005) studie har visat att det var oroväckande då barn drabbade av övervikt 

tenderar att vara fortsatt drabbade av övervikten även i vuxen ålder. Bennett och Sothern 

(2009) studie visade att barnen har risk att utveckla komplikationer som troligen kommer att 

följa med dem till vuxenlivet om ingen åtgärd utfördes. Vidare förklarar Bennett och Sothern 

(2009) att komplikationerna bland annat kan leda till problem inom områden såsom hjärt-

/kärl-, mag-/tarm- och lungsjukdomar, samt sjukdomar i rörelseapparaten. Samma studie 

poängterar även att psykiska komplikationer såsom låg självkänsla och depression är vanligt 

förekommande relaterat till övervikten. Dessa psykiska komplikationer var minst lika 

väsentliga att belysa som de kroppsliga komplikationerna. 

Sjuksköterskan i vårdmötet 

Socialstyrelsens (2005)  kompetensbeskrivning beskriver att sjuksköterskan skall utöva sitt 

omvårdnadsarbete genom humanistisk människosyn. Genom en humanistisk människosyn ska 

sjuksköterskan se patienten som en flerdimensionell enhet där kropp, själ och ande ingår. I 

vårdandet ska ingen av dessa enheter överordnas den andre. Sjuksköterskan ska visa omsorg 

och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet i vårdandet.  

Vårdmötet ska vara vårdens kärna enligt Vårdförbundet (2009). Vårdmötet ska finnas mellan 

vårdens yrkesutövare och vårdtagaren och ska vara utgångspunkten för direkt eller indirekt 

kontakt. Vårdmötet sker inte bara på en traditionell vårdavdelning, utan även på 

vårdcentralen, i hemmet och exempelvis via telefon. Två perspektiv karaktäriserar vårdmötet, 

vårdtagarens och vårdarens perspektiv. Ibland finns fler personer närvarande och där med 
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också fler perspektiv på vårdmötet. Vårdmötet präglas inte enbart av samspelet mellan 

vårdtagare och vårdare utan miljön påverkar också upplevelsen av ett professionellt vårdmöte 

för båda parter. Värdighet, respekt och professionellt agerande är tre nyckelord som 

Vårdförbundet (2009) belyser som viktiga i vårdmötet. 

 

Vårdmötet handlar om många olika aspekter som nämts ovan. I Socialstyrelsen (2005) 

kompetensbeskrivning framkom det specifikt att sjuksköterskan till exempel ska ha förmåga 

till att kommunicera på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt i vårdmötet. Vidare ska 

vårdmötet ge stöd och vägledning för att möjliggöra god delaktighet i vård och behandling.  

Sjuksköterskan ska även arbeta motiverande i vårdmötet för följsamhet till behandling. 

Larsen, Mandleco, Williams & Tiedeman (2006) och Hesketh, Waters, Green, Salmon & 

Willman (2005) studie nämnde att det fanns problem i kommunikationen, framförallt 

sjuksköterskors förmåga att ge en adekvat information till de överviktiga barnen och deras 

föräldrar. Vidare ansåg studien av Larsen et al. (2006) att det fanns problem i vårdmötet med 

bland annat kontakten med föräldrarna. En australiensisk studie av Story, Neumark-Stzainer, 

Sherwood, Holt, Sofka, Trowbridge et al. (2002) och en amerikansk studie av Hesketh et al. 

(2005)  såg utbildning som ett problemområde vid vårdmötet med överviktiga barn. Harvey 

O’Brien, Holubkov och Cohen-Reis (2004) belyste hur viktigt det är inom hälso- och 

sjukvården att identifiera och hantera barns övervikt. Studien påvisade att hälso- och 

sjukvårdspersonal som möter barn endast identifierar hälften av alla överviktiga barn. Oavsett 

om det var kommunikationen som är bristfällig eller sjuksköterskans bristande kompetens i 

stort som inte är tillfredsställande, resulterade detta i att barn med övervikt inte fick den 

behandling som de var i behov av enligt studien. Samtidigt menar studien att vikten av att 

hälso- och sjukvårdspersonal identifierar barn yngre än fem år inte är lika väsentligt då dessa 

barn inte är fysiologiskt mogna för livsstilsförändringar.  

Problemformulering  

Övervikt bland barn är ett epidemiskt folkhälsoproblem, framför allt inom de västliga 

industriländerna. Om inte åtgärder sätts in tidigt riskerar många barn att förbli överviktiga 

även i vuxen ålder med medföljande hälsorisker. För att kunna stå rustad som sjuksköterska i 

dagens samhälle är det viktigt för sjuksköterskan med vägledande och samlad kunskap om 

faktorer som påverkar vårdmötet mellan sjuksköterskan och barn med övervikt enligt 

uppsatsförfattarna. Ovan presenterad litteraturgenomgång visar att övervikt hos barn är ett 

problemområde för hälso- och sjukvården och specifikt för sjuksköterskan.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hesketh%20K%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Waters%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Green%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Salmon%20L%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Williams%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga faktorer som påverkar vårdmötet mellan 

sjuksköterskan och barn med övervikt. 

METOD 

Design  

Uppsatsförfattarna har genomfört en litteraturstudie. 

Datainsamling och urval av litteratur 

Urvalet av vetenskapliga artiklar utfördes på högskolan Dalarnas bibliotek där vetenskapliga 

artiklar söktes i databaserna Cinahl och PubMed samt högskolan Dalarnas sökmotor ELIN. 

Sökorden som användes i denna litteraturstudie var Obesity, Adolescent och Nurs*. 

Uppsatsförfattarna valde sökordet ”Adolescent” istället för ”Child”, då ordet Adolescent 

uteslöt artiklar som berörde barn yngre än fem år. När uppsatsförfattarna sökte på ordet Child 

blev sökresultatet till stor del riktat mot artiklar som berörde spädbarn. Därför valde 

uppsatsförfattarna att använda sökordet Adolescent istället. Vid urvalet av vetenskapliga 

artiklar lästes först titel och abstrakt, därefter hela artikeln om den visade sig vara relevant för 

denna studies syfte. Slutligen ingick 10 artiklar i analysen till denna litteraturstudie. För 

närmare beskrivning av sökstrategin se Tabell 1. 

 

Inklusionskriterier för denna litteraturstudie var att de vetenskapliga artiklarna skulle ha ett 

omvårdnadsfokus för barn med övervikt. Ytterligare inklusionskriterium var att barnen i 

studierna skulle vara över fem år. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt publicerade 

mellan år 2001-2009.  

 

Exklusionskriterierna gällde vetenskapliga artiklar med låg kvalitet (se analys) eller ej 

tillgängliga i fulltext. Översiktsartiklar samt dubbletter exkluderades också. Litteratur som 

hade medicinskt fokus och artiklar som inte var kostnadsfria.  
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Tabell 1. Sökstrategi och urval av artiklar om barn med övervikt 

Tillvägagångssätt  

Uppsatsförfattarna har sammanställt litteraturstudien gemensamt. Samtliga moment 

utfördes gemensamt av uppsatsförfattarna. Det vill säga sammanfattning, bakgrund, syfte, 

metod, resultat, diskussion och referenser. Efter granskning och kvalitetsbedömning lästes 

de vetenskapliga artiklarna separat för att lyfta ut väsentliga delar till den gemensamma 

resultatsammanställningen. Författarna har skrivit under en författardeklaration för att 

tydliggöra att båda parter varit delaktiga. 

Validering och analys av data  

För att granska den vetenskapliga kvaliteten användes Forsberg och Wengström (2008) och 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) modifierade granskningsmallar. En granskningsmall 

för kvantitativa artiklar respektive kvalitativa artiklar.  

 

Den kvantitativa granskningsmallen innehöll 29 frågor som kunde besvaras med antigen Ja 

(n=1) eller Nej (n=0). Artiklar med låg kvalitet fick mindre än 15 poäng, artiklar med 

medelkvalitet fick 15-22 poäng och artiklar med hög kvalitet fick 23-29 poäng (Bilaga 1). 

Den kvalitativa granskningsmallen innehöll 25 frågor som också kunde besvaras med antigen 

Ja (n=1) eller Nej (n=0). Artiklar med låg kvalitet fick mindre än 15 poäng, artiklar med 

medel kvalitet fick 15-19 poäng och artiklar med hög kvalitet fick 20-25 poäng, (Bilaga 2). 

 

De 10 artiklar som ingick i denna litteraturstudie har analyserats utifrån uppsatsförfattarnas 

frågeställning om vad som påverkade vårdmötet mellan sjuksköterskan och barn med 

övervikt. Uppsatsförfattarna analyserade och sammanställde studierna i teman enligt 

rekommendationer av Polit & Beck (2008). Följande teman identifierades; sjuksköterskans 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

artiklar 

Antal artiklar 

till resultat 

PubMed 

 

Obesity AND 

Adolescent 

AND 

Nurs* 

51 17 4 

Cinahl Obesity AND 

Adolescent 

AND Nurs* 

27 20 3 

ELIN@du.se Obesity AND 

Adolescent 

AND Nurs* 

 

37 5 3 
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förhållningssätt, sjuksköterskans kommunikation, sjuksköterskans utbildning och arbetsmiljö 

som betydelsefullt i vårdmötet. Dessa teman presenteras närmare i resultatet. 

Etiskt övervägande  

Eftersom detta är en litteraturstudie behövde inte uppsatsförfattarna söka etiskt tillstånd. 

Uppsatsförfattarna valde endast artiklar till denna litteraturstudie där studien var etiskt 

granskad. Uppsatsförfattarna har förhållit sig opartiska till lästa artiklar och återgett resultat 

sanningsenligt genom att inte förvanska eller förvränga dess resultat. 

RESULTAT 

Sammanfattningsvis inkluderades 10 studier från följande länder; USA (n=7), Australien 

(n=1), Storbritannien (n=1) och Sverige (n=1). Vidare var fyra studier kvalitativa-, fem 

studier var kvantitativa och en studie var både kvalitativ och kvantitativ. Studierna var 

publicerade mellan år 2001-2009. Antal deltagare i de inkluderade studierna varierade mellan 

18 till 6728 deltagare. Vidare var två studier av medelkvalitet och åtta studier av högkvalitet. 

För närmare information gällande studierna se Tabell 2. Nedan presenteras resultatet utifrån 

frågeställningen om vilka faktorer som påverkar vårdmötet mellan sjuksköterskan och barn 

med övervikt. 

Sjuksköterskans förhållningssätt som betydelsefullt i vårdmötet 

Följande stycke presenterar sjuksköterskans förhållningssätt gentemot överviktiga barn och 

hur detta påverkas av sjuksköterskans individuella hälsa. Exempelvis i Trowbridge, Sofka, 

Holt och Barlow (2002) studie från USA framkom det att den individuella hälsan hos 

sjuksköterskan påverkade vårdmötet med överviktiga barn. Författarna skrev i sin studie att 

sjuksköterskans medvetenhet om sin egen kroppsvikt, matvanor och motionsvanor påverkade 

deras roll som vårdgivare. Studien såg påverkan av dessa personliga faktorer i förmåga att 

vilja och våga lyfta frågan om barnets övervikt i vårdmötet. Sjuksköterskor som själva var 

medvetna om faktorer som påverkar övervikt förhållande till sin egen hälsa det vill säga 

normal kroppsvikt med bra mat och motionsvanor var mer benägna och bekväma att lyfta och 

bemöta överviktsproblematik när de träffade barn med dessa problem. Studien visade att 

yngre och nyutbildade sjuksköterskor som hade normalvikt var mer ”bekväma” i bemötandet 

av överviktsproblematik och tog sig an de överviktiga barnen i större utsträckning. Dock 

visade det sig också att dessa sjuksköterskor kunde ha mindre egna erfarenheter om övervikt 

att ha som resurs i vårdmötet med överviktiga barn. Trowbridge et al. (2002) studie nämnde 

även att sjuksköterskor som själva var medvetna om sin egen hälsa och kroppsvikt påverkade 

barnen och föräldrarna genom att vara förebild i vårdmötet.  Studien visade också att dessa 
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personliga resurser som till exempel en ökad medvetenhet av egen hälsa hade positiv 

påverkan genom en positivare attityd mot överviktiga barn. Detta gav en vilja att behandla 

och diskutera överviktsproblematik med barn och deras föräldrar. Studien ansåg att den 

individuella hälsan påverkade sjuksköterskans attityder mot överviktsproblematik och att 

attityder hade betydelse för att se till att barn med övervikt identifierades när de besökte 

vården enligt studie av Trowbridge et al. (2002). 

 

Melin, Karlström, Berglund, Zamfir och Rössner (2005) och Walker, Strong, Atchinson, 

Saunders och Abbott (2007) menar i sina studier att sjuksköterskor erkänner att en attityd som 

påverkar vårdmötet var personalens brist på motivation till behandling av övervikt hos barn. 

Attityden hade samband med bristande empati för barn med övervikt. Brist på motivation och 

empati leder i sin tur till att när sjuksköterskor möter barn med övervikt har personalen svårt 

att överge sin roll som ledare över barnet och ge barnet en chans till delaktighet och 

självbestämmande. I Cohen, Tanofsky-Kraff, Young-Hyman och Yanovski (2005) studie med 

barns perspektiv på sjuksköterskan visade det sig att barnen eftersträvade en mindre dömande 

personal med mindre fördomar/förutfattade meningar samt att personalen bör ha en vänligare 

attityd. Samtidigt menar Sutherland, Gill, och Binn (2004) att sjuksköterskor faktiskt har en 

positiv attityd och en vilja att bemöta barn med övervikt. 

 

I följande stycke framkommer det att förhållningssättet påverkas av sjuksköterskans känslor 

vilket leder till att sjuksköterskan har svårt att bemöta barn med övervikt på ett professionellt 

sätt. Känslor som har framkommit i Walker et al. (2007) studie från USA var att 

sjuksköterskor ansåg att barn som var över sex år oftast var medveten om sin övervikt, därför 

känns det tungt och elakt för personalen att prata om övervikten. I föregående studie och i 

Chamberlin, Sherman, Jain, Power och Whitaker (2002) från Storbritannien har samma sak 

framkommit, känslan av att förstöra relationen till barnet och föräldrarna enbart genom att 

lyfta överviktsfrågan skrämde sjuksköterskor. Sjuksköterskorna är rädda för att frågan om 

barnets övervikt exempelvis kan leda till att barnet får problem med sitt kroppsideal som 

kanske inte funnits tidigare. Föräldrarna som ofta är de viktigaste personerna för att öppna 

upp för behandling av överviktproblemet, kunde tappa förtroendet för sjuksköterskor när de 

lyfte överviktsfrågan. Vidare i Chamberlin et al. (2002) studie såg flertalet sjuksköterskor 

svårigheter i vårdmötet med föräldrarna då många av föräldrarna som de träffar inte såg 

problemet (övervikt) hos deras barn. Sjuksköterskor tyckte vidare att barnets övervikt primärt 

var föräldrarnas problem, men att personalen skulle finnas som en resurs. Sjuksköterskorna 
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anser att föräldrarna bör lyfta problemet med barnet innan de söker hälso- och sjukvården. 

Annars hade sjuksköterskorna svårt att möta både föräldrar och barn om inte övervikten hade 

diskuterats hemma tidigare enligt Walker et al. (2007). O'Haver, Melnyk, Mays, Kelly, och 

Jacobson (2009) bekräftar att barn som är medvetna om sin övervikt redan innan de möter 

sjuksköterskan är mer aktiva i vårdmötet och positivare till behandling. De barnen ser sig 

själva och sjuksköterskan som ett team, barnen är mer villiga att ta eget ansvar för sin 

viktnedgång.  

Sjuksköterskans kommunikation som betydelsefullt i vårdmötet  

I en studie av Ackard och Neumark-Stzainer (2001) från USA framkom områden som barnen 

tyckte var viktiga eller var missnöjda med i vårdmötet med sjuksköterskan. Viktigt anses 

exempelvis vara hur sjuksköterskan inleder vårdmötet samt hur sjuksköterskan ställer frågor 

till barnet. Vårdmötet ska inledas på ett lugnt sätt som inte generar barnet. Vad gäller 

missnöje anser vissa barn att de behandlas respektlöst när sjuksköterskor inte tog hänsyn till 

att barnen inte ville avslöja vissa personliga uppgifter. Barnen önskade ett vårdmöte som inte 

gick för snabbt och var för påstridigt. Andra viktiga aspekter som barnen tog upp relaterat till 

kommunikation var sekretess. För att barnen skulle känna sig trygga i vårdmötet ansåg barnen 

att det var mycket viktigt att det som berättades för sjuksköterskan inte berättades vidare 

enligt Ackard och Neumark-Stzainer (2001) studie. I en annan studie från USA Cohen et al. 

(2005)  visade det sig att barnen ansåg att sjuksköterskor bör tänka på att förklara och 

informera bättre om varför de exempelvis de ställde vissa konkreta frågor samt förklarade om 

syftet med vissa undersökningar. 

Sjuksköterskans utbildning som betydelsefullt i vårdmötet 

I detta stycke presenteras tre studier, två från USA; Barlow, Trowbridge, Klish och Dietz 

(2002) och Chamberlin et al. (2002) och en ifrån Sverige; Melin et al. (2005) som alla tre har 

kommit fram till att sjuksköterskor som får en utbildning om övervikt hos barn påverkar 

vårdmötet positivt. Exempelvis konstaterade Barlow et al. (2002) studie att kontinuerlig 

utbildning inom området övervikt hos barn kan öka känslan av trygghet i rollen som 

sjuksköterska. Med trygghet i arbetsrollen kan sjuksköterskorna ge en mer adekvat rådgivning 

till de överviktiga barnen och deras föräldrar. Studien menar också att eftersom överviktiga 

barn är ett aktuellt problem, medför detta en ständig uppsjö av nya behandlingsmetoder. 

Områden som sjuksköterskor uttryckte att de ville ha mer utbildning inom för att stå bättre 

rustade i vårdmötet med de överviktiga barnen var kost-, motion- samt 

motivationsvägledning. I den andra studien från USA av Chamberlin et al. (2002) framkom 

http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22O%27Haver,%20J.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Melnyk,%20B.M.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Mays,%20M.Z.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Mays,%20M.Z.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Jacobson,%20D.%22&start=0


 

10 

 

det att sjuksköterskorna ville ha mer utbildning om det friska barnets utveckling. Mer kunskap 

om det friska barnets utveckling hos sjuksköterskor, bidrar sannolikt till att föräldrarna känner 

mer förtroende för sjuksköterskan i vårdmötet. Utbildning inom detta område var en faktor 

som gjorde att sjuksköterskan kunde bemöta den kunskapsbrist som fanns hos föräldrarna på 

ett mer professionellt sätt. Vidare visade samma studie att det fanns problem i vårdmötet med 

föräldrarna. Föräldrarna hade ofta en förvrängd uppfattning om deras barns vikt, vilket var 

svårt för sjuksköterskor att hantera. Sjuksköterskorna var rädda för att förstöra relationen till 

föräldrarna när de lyfte det faktum att barnets övervikt faktiskt var ett problem. Därför 

önskade sjuksköterskor mer utbildning inom området föräldraskap för att sannolikt skapa ett 

bättre vårdmöte. Utbildningsbehovet var bland annat inom upprättande av rutiner, sätta 

gränser och barns disciplin. Slutligen visade Melin et al. (2005) svenska studie att 

sjuksköterskor som genomgår en vidareutbildning inom området övervikt fick en positivare 

inställning till att bemöta och behandla barn med övervikt. Sjuksköterskorna fick mer 

förståelse i vårdmötet med de överviktiga barnen tack vare utbildningen, de blev även mer 

teoretiskt- och praktiskt föreberedd och var mer benägna att starta behandling mot övervikt i 

framtiden.  

Arbetsmiljö som betydelsefullt i vårdmötet  

Enligt Pedersen och Ketcham (2008) studie från USA var den fysiska miljön en viktig aspekt i 

vårdmötet med överviktiga barn enligt sjuksköterskorna i studien. Detta är viktigt för att ge ett 

välkomnande intryck. Väntrummen ska tillexempel innehålla möbler som var anpassade så att 

alla patienter kunde sitta i dem. Möblemang såsom undersökningsbord ska vara anpassade; 

stabila och tillräckligt breda. På samma sätt bör inte väntrummet ha tavlor och tidningar som 

belyser orealistiska kroppsideal. Allt för att de överviktiga patienterna ska känna sig 

välkomna och väl bemötta i vårdmötet med sjuksköterskor. Andra orsaker i arbetsmiljön och 

som hade betydelse för vårdmötet enligt Walker et al. (2007) var stress och tidsbrist. 

Sjuksköterskorna ville inte bemöta barn med övervikt under omständigheter då de var 

stressade. Övervikt var ett sådant ämne som sjuksköterskorna inte ansåg sig ha tid att lyfta 

under exempelvis ett standardbesök på 20 minuter. Sjuksköterskan ville sitta i lugn och ro 

med familjen för att kunna bygga upp en grundrelation baserad på tillit och ärlighet, och 

därefter successivt möta barnets övervikt i den takten som krävdes enligt Walker et al. (2007) 

studie. 
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Tabell 2. Sammanställning av artiklar rörande barn med övervikt 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Data-

insamlingsmetod 

Deltagare 

 

Resultat Kvalitet 

Ackard, D 

M., & 

Neumark-

Stzainer, D. 

USA 

2001 

 

Health care 

information sources 

for adolescents: age 

and gender 

differences on use, 

concerns, and needs. 

 

En upp-skattning görs över hur barn ser 

på hälso-relaterad information bl.a. av 

hälso- och sjukvården, samt utforska 

ämnen som är känsliga för barn att 

diskutera.  

”Survey” 

Fråge- 

Formulär. 

 

6728 barn;  

3153 pojkar 3575 

flickor 

Från 297 kommunala, 

privata och 

församlingskolor.  

 

Hälso- och sjukvårds- 

personal skulle visa förståelse 

för bland annat sekretess, 

specifika synpunkter i kommun-

ikationen påverkade vårdmötet 

med barn. 

Hög 

25/29 

Barlow, S E., 

Trowbridge, 

F L., Klish, 

W J., & 

Dietz, W H. 

USA 

2002 

 

Treatment of child 

and adolescent 

obesity: reports from 

pediatricians, 

pediatric nurse 

practitioners, and 

registered dietitians. 

Identifiera åtgärder som används av 

hälso- och sjukvården för behand- ling 

av överviktiga barn och ungdomar, samt 

identifiera personalens utbildnings- 

behov. 

Fråge- formulär. 

 

940 hälso- och 

sjukvårds- personal.  

Sjuksköter-skor är i behov av 

kontinuerlig utbildning inom 

området övervikt hos barn och 

ungdomar för att kunna bemöta 

denna patient-grupp på ett 

profess-ionellt arbetssätt.  

Hög 

24/29 

Chamberlin, 

L A., 

Sherman, S 

N., Jain, A., 

Powers, S 

W., & 

Whitaker, R 

C. 

USA 

2002 

The challenge of 

preventing and 

treating obesity in 

Low-Income, 

Preschool children.  

Att utveckla nya metoder för hälso- och 

sjukvårds- personal i behandling av barn 

med övervikt. 

Intervju. 19 hälso – 

och sjukvårds-personal. 

Det uppkom olika områden som 

behövde utvecklas inom hälso- 

och sjukvården. Bland annat 

kunskap om att möta och vara 

rådgivare till föräldrar . 

Hög 

24/25 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Data-

insamlingsmetod 

Deltagare 

 

Resultat Kvalitet 

Cohen, M L., 

Tanofsky-Kraff, 

M., Young-

Hyman, D., & 

Yanovski, J A. 

USA 

2005 

 

 

Weight and its 

relationship to 

adolescent 

perceptions of their 

providers (WRAP): 

a qualitative and 

quantitative 

assessment of teen 

weight-related 

preferences and 

concerns. 

Att undersöka förhållandet mellan hälso- 

och sjukvårds- personal och de 

ungdomar som behandlas för övervikt. 

Hur tillfreds är de med bemötande i 

vården? 

Fråge-formulär. 62 överviktiga 

ungdomar, 29 

normal- viktiga 

ungdomar. 

 

Kommun-ikation var en viktig 

faktor som påverkade mötet med 

överviktiga barn. Förtydlig-ande 

om varför vissa frågor bör ställas 

var viktigt för barnen att bland 

annat få information om. 

Hög 

26/29 

Melin, I., 

Karlström, B., 

Berglund, L., 

Zamfir, M., & 

Rössner, S. 

Sverige 

2005 

 

Education and 

supervision of 

health care 

professionals to 

initiate, implement 

and improve 

management of 

obesity. 

Undersöka om det finns skillnader 

mellan hälso- och sjukvårds- personal 

som har genomgått utbildning om 

behandling vid fetma och de som inte har 

någon speciell fetma utbildning. 

Fråge-formulär.  171 hälso- och 

sjukvårds- 

personal. 

Det uppkom olika teman i 

undersök-ningen; bland annat 

positiva och negativa attityder i 

vårdmötet av överviktiga barn.  

Även förslag på utbildning som 

konstaterats att hälso- och 

sjukvården bör ha. 

Hög 

25/29 

O'Haver, J., 

Melnyk, B M., 

Mays, M Z., 

Kelly, S., & 

Jacobson, D.  

USA 

2009 

The Relationship of 

Perceived and 

Actual Weight in 

Minority 

Adolescents. 

Beskriva ungdomars uppfattning om sin 

vikt i förhållande till den faktiska vikten, 

depression, ångest, ilska, avvikande 

beteende och självbild. 

Fråge-formulär. 33 ungdomar. Ungdomar som var medvetna om 

sin övervikt var positivt inställda 

för behandling . 

Medel 

21/29 

  

http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22O%27Haver,%20J.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Melnyk,%20B.M.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Mays,%20M.Z.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Kelly,%20S.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Jacobson,%20D.%22&start=0


 

13 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Data-

insamlingsmetod 

Deltagare 

 

Resultat Kvalitet 

Pedersen, P J., & 

Ketcham, P L. 

USA 

2008 

 

Exploring the 

Climate for 

Overweight and 

Obese Students in a 

Student Health 

Setting. 

Undersöka hälso- och sjukvårds-

personalens attityder om övervikt hos 

ungdomar.  

Intervju.  18 hälso- och 

sjukvårds- 

personal. 

Det framkom både negativa och 

positiva attityder. Hälso- och 

sjukvårds- personalen hade idéer 

om hur de bör bemöta övervikten 

hos ungdom-arna på ett respektfullt 

sätt. 

Hög 

23/25 

 

Sutherland, R., 

Gill, T., & Binns, 

C. 

Australien 

2004 

Do parents, teachers 

and health 

professionals 

support school-

based obesity 

prevention? 

Föräldrar, lärare och hälso- och 

sjukvårds- personal attityder om 

överviktiga barn samt belysa faktorer 

som bidrar till övervikt. 

Fråge-formulär. 170 föräldrar, 31 

lärare, 40 hälso- 

och sjukvårds- 

personal, 167 

skolbarn. 

 

Hälso- och sjukvårds- personal har 

en positiv attityd att vilja bemöta 

och ta ansvar för överviktiga barn. 

Jämförelser i attityder mellan hälso- 

och sjukvårds 

personal, föräldrar och skol-

personal. 

Hög 

26/29 

Trowbridge, F L., 

Sofka, D., Holt, 

K., & Barlow, S 

E. 

USA 

2002 

Management of 

child and 

adolescent obesity: 

study design and 

practitioner 

characteristics. 

Undersöka attityder och vanor hos hälso- 

och sjukvårds- personal vid bedömning 

och behandling av barn med övervikt.  

Fråge- formulär. 1088 barnläkare, 

879 barnsjuk- 

sköterskor, 1652 

dietister.  

Stora skillnader i hälso- och 

sjukvårds- personal prakti-serande 

egenskaper bl.a. kön, arbetser-

farenhet, attityder som har 

betydelse för mötet av överviktiga 

barn.     

Hög 

23/29 

Walker, O., 

Strong, M., 

Atchinson, R., 

Saunders, J., & 

Abbott, J. 

Storbritannien 

2007 

 

A qualitative study 

of primary care 

clinicians' views of 

treating childhood 

obesity. 

Att utforska allmän-läkare och 

sjuksköter-skors åsikter i förhållande till 

deras roll vid behandling av barn med 

övervikt.  

Intervju. 12 allmän- läkare, 

sex sjuksköter-

skor.  

Det uppkom att hälso- och 

sjukvårdspersonal upplever 

svårigheter att bemöta överviktiga 

barn och deras föräldrar bland 

annat, rädsla för att beröra 

överviktsproblemet vilket kan 

förstöra vårdrelationen. 

Medel 

22/25 
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten  

Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga faktorer som påverkade vårdmötet mellan 

sjuksköterskan och barn med övervikt. I denna kartläggning har det framkommit flera faktorer 

som uppsatsförfattarna strukturerat upp i följande teman; sjuksköterskans förhållningssätt, 

kommunikation, utbildning och arbetsmiljön som betydelsefullt i vårdmötet . Trowbridge et 

al. (2002) studie påvisade att sjuksköterskor som intresserade sig för sin personliga hälsa blev 

både bekvämare och hade mer egen erfarenhet att dra nytta av i vårdmötet med överviktiga 

barn. Brist på motivation till behandling av överviktiga barn och brist på empati för 

överviktiga barn gjorde att barnets chans till delaktighet och självbestämmande i vårdmötet 

påverkades negativt enligt Melin et al. (2005), Sutherland et al. (2004) och Walker et al. 

(2007) studie. Sjuksköterskor hade en känsla av att det var svårt att bemöta överviktiga barn 

på ett professionellt sätt, bland annat på grund av brist på utbildning i bemötande av 

överviktiga barn. Melin et al. (2005) studie menar att det fanns många positiva fördelar med 

sjuksköterskor som får vidareutbildning inom området övervikt hos barn. Studien påvisade 

bland annat att vidareutbildning gav mer förståelse och positivare inställning till att bemöta 

barn med övervikt. En aktningsfull arbetsmiljö som präglas av respekten för människors olika 

utseenden är viktigt för ett gott vårdmöte enligt Pedersen och Ketcham (2008) studie. Stress 

och tidbrist är två faktorer som försvårar ett professionellt vårdmöte. Flera studier hade 

barnens perspektiv på faktorer som påverkade vårdmötet. I bland annat Ackard och Neumark-

Stzainer (2001) studie från USA påvisades faktorer som barnen upplevde bristfälliga hos 

sjuksköterskan i vårdmötet, till exempel hur sjuksköterskan kommunicerade med barnet. 

Inom kommunikationen borde sjuksköterskan informera bättre om varför personalen frågade 

vissa konkreta frågor menar Cohen et al. (2005) studie. Vidare menade samma studie att 

sjuksköterskan borde berätta mer om i vilket syfte frågorna ställs. Allt för ett tillfredsställande 

vårdmöte. I Ackard och Neumark-Stzainer (2001) studie tyckte barnen det var viktigt att inte 

bli generade i vårdmötet, faktorer som påverkade detta var att sjuksköterskan skulle arbeta 

lugnt med respekt för integritet samt beakta sekretessen i vårdmötet. 
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Resultatdiskussion 

Uppsatsförfattarna ser en komplex bild av olika faktorer som påverkar vårdmötet. Brist på 

motivation var en attityd som framkom i Melin et al. (2005) och Walker et al. (2007) studier 

och som uppsatsförfattarna ansåg mest anmärkningsvärd. Uppsatsförfattarna tycker att 

motivationen känns som en grundsten för hela vårdmötet. En sjuksköterska som inte har vilja 

att möta och behandla barn med övervikt lägger grunden för ett oprofessionellt eller inget 

vårdmöte alls med överviktiga barn enligt uppsatsförfattarna. Kan sjuksköterskan jobba efter 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) där det bland annat står att sjuksköterskan 

skall arbeta motiverande i vårdmötet för följsamhet till behandling.  

 

Tidsbegränsning och tidsbrist uppkom under arbetsmiljöfaktorer som påverkar vårdmötet i 

studie (Walker et al. 2007) från USA. Tänkbart är att en sjuksköterska som har tidsbrist och är 

stressad sannolikt påverkar hennes motivation att möta upp överviktsproblematiken när tiden 

är bristfällig och barnet dessutom kanske är i kontakt av vården i annan orsak. Samtidigt har 

Jonides, Buschbacher och Barlow (2002) kommit fram till att mer än hälften av 

sjuksköterskor tar upp och bemöter barns överviktsproblematik i vårdmötet trots att barnen 

besökte hälso-och sjukvården av annan orsak, vilket påvisar att sjuksköterskor faktiskt borde 

ha relativt bra motivation till vårdmöte och behandling av överviktiga barn.  

 

Inom kommunikationen har Cohen et al. (2005) beskrivit de överviktiga barnens missnöje om 

hur sjuksköterskor kommunicerar. Barnen tyckte bland annat att sjuksköterskorna borde 

förklara och informera bättre. Samtidigt menar de överviktiga barnen i Ackard och Neumark-

Stzainer (2001) studie att de fanns en upplevelse hos barnen där kommunikationen inte skulle 

vara för snabb och påstridig. Uppsatsförfattarna tycker att det kan finnas en relevant koppling 

mellan sjuksköterskornas oförmåga att informera och barnens missnöje i kommunikationen. 

Om sjuksköterskorna är mer förklarande i sin kommunikation och informerar bättre, kanske 

barnen inte upplever att kommunikationen i vårdmötet går för snabbt och blir för påstridig. 

Kan det vara så att barnen tyckte att kommunikationen kändes för påstridig då sjuksköterskan 

inte är nog informerade i sin kommunikation. Sheldon och Ellington (2008) har gjort en 

grundlig studie om hur sjuksköterskorna kommunicerar med patienterna. Studien påvisade att 

det var betydelsefullt för patienten om sjuksköterskan anpassade informationen efter 

situationen i vårdmötet. Det var viktigt att sjuksköterskan vågade stanna upp i 

kommunikationen och förvissade sig om att patienten hela tiden förstod den information som 
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sjuksköterskan gav. Studien visade vidare att sjuksköterskan bör tänka på så att 

kommunikationen i vårdmötet inte blir rutinmässig, allt för att patienten ska få den 

individuella information den har rätt till. Detta tycker uppsatsförfattarna bekräftar att barnens 

missnöje och kan bero på sjuksköterskors bristande kommunikationsförmåga samt att detta 

påverkar barnens upplevelse av vårdmötet. 

 

Melin et al. (2005) svenska studie kom fram till många positiva fördelar med sjuksköterskor 

som får vidareutbildning inom området övervikt hos barn. Studien påvisade att 

sjuksköterskorna fick mer förståelse och positivare inställning till att bemöta barn med 

övervikt. Uppsatsförfattarna tycker att detta bekräftar att vidareutbildning behövs för en 

professionell vård och att vidareutbildning bara har positiva effekter.  Miller, Alpert och Cross 

(2008) ser i sin studie att hälften av sjuksköterskorna inte känner sig behöriga och saknar den 

kunskap i kommunikation och hantering av svåra frågor som behövs för att ge patienter som 

lider av övervikt ett professionellt vårdmöte, vilket bekräftar uppsatsförfattarnas resultat. 

Uppsatsförfattarna tycker vidare att det är intressant då de inte är utbildning i faktakunskap 

kring överviktsproblematiken som är relevant, utan det som är relevant enligt 

uppsatsförfattarna är vidareutbildning som påverkar sjuksköterskornas personliga 

förhållningsätt. Vidare menar uppsatsförfattarna att ett bra vårdmöte är förutsättningen för att 

faktakunskap skall kunna överföras till det överviktiga barnet och sedan kunna ge 

behandlingsresultat. Jonides et al. (2002) har i sin studie kommit fram till statistik som menar 

att mer än hälften av sjuksköterskorna tar upp och bemöter barns överviktsproblematik i 

vårdmötet trots att barnen besökte hälso- och sjukvården av annan orsak. Kan det vara så att 

denna siffra skulle kunna bli ännu högre om sjuksköterskorna fick vidareutbildning i större 

utsträckning än vad de får nu. 

Metoddiskussion 

Studien har genomförts som en litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström, (2008) samt 

riktlinjer utifrån Polit och Beck (2008). Litteraturstudien innebar att sökning och granskning 

av vetenskapliga artiklar för att sedan analysera och göra en sammanställning av 

forskningsresultatet inom det valda området. Styrkan med en litteraturstudie är att resultatet 

kunnat sammanställas under kort tid. Metoden har givit ett adekvat resultat som svarar på 

syftet. Genom att göra en litteraturstudie har uppsatsförfattarna fått fram ett brett resultat som 

uppsatsförfattarna anser är giltigt och generaliserbart till svensk sjukvård och andra 

västländer. Litteraturstudien svaghet är framför allt att de involverade studierna inte kan vara 
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lika aktuella som om en empirisk studie genomförts. En annan svaghet är (trots användning av 

granskningsmallar) att uppsatsföfattarna måste förlita sig på andra studiers validitet. Valet av 

databaser och sökmotor kan ha haft betydelse för studiens resultat om flera värdefulla 

vetenskapliga artiklar missats på grund av detta.  

 

Förslag till sökorden har kommit från litteratur som användes till sammanställningen av 

introduktionen. Uppsatsförfattarna har även använt sig av nyckelord från andra studier. 

Sökorden kan ha haft betydelse för resultatet, då syftet med studien från början var att belysa 

sjuksköterskans omvårdnadsroll vid bemötande gentemot barn med övervikt. Vidare användes 

trunkering på ordet Nurs* för att i artikelsökningen involvera alla böjningsformer av ordet. 

 

Syftet ändrades under skrivandet av litteraturstudien eftersom urvalet av artiklar inte svarade 

mot det första syftet. På grund av detta kan sökord och avgränsningar från början anpassats 

bättre. Dock anser inte uppsatsförfattarna att någonting gått förlorat i och med detta. 

Resultatet svarade på det nya syftet; vilka faktorer som påverkade vårdmötet mellan 

sjuksköterskan och barn med övervikt.  Fyra artiklar valdes bort för att de hade för låg poäng i 

kvalitetsbedömningen. Fem artiklar valdes bort på grund av att de inte svarade mot det 

slutgiltiga syftet. Orsaken till så stort bortfall som inte svarat mot syftet kan bero på sökorden 

och ändring utav syftet. Sökorden är framtagna efter det första syftet, vilka kanske kunde ha 

lämpats bättre. Användning av sökordet ”health care encounter” hade till exempel givit en 

mer adekvat sökning. 

 

Denna litteraturstudie är baserad på 10 vetenskapligt granskade artiklar. För att få så bra 

kvalitet som möjligt inkluderades endast artiklar av medel- respektive högkvalitet. Däremot 

var det svårt att hitta vetenskapliga artiklar som endast involverade sjuksköterskor. I sju av de 

vetenskapliga artiklarna undersöktes hälso- och sjukvårdspersonal, uppsatsförfattarna har 

förvissat sig om att sjuksköterskor har varit delaktiga i alla dessa sju studier. Sju utav dessa 10 

studier var utförda i USA vilket ska poängteras i generaliseringen av resultatet till vår egen 

kultur och arbetsmiljö. Uppsatsförfattarna tycker trots detta att resultaten är generaliserbara 

till västliga industriländer och därmed också Sverige. Detta då uppsatsförfattarna anser att 

sjuksköterskorna i USA har samma yrkesfunktion som svenska sjuksköterskor och 

sjuksköterskor generellt i industriländer. Alla studier var från västliga industriländer 

(Australien, Storbritannien, Sverige och USA) där sjukhusmiljön kan vara likvärdig med 

Sveriges sjukhusmiljö. Men kanske fungerar ekonomi, ledning och prioriteringar annorlunda 
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än i Sverige, menar uppsatsförfattarna. De flesta artiklar var relativt nya, sex var publicerade 

från år 2004 och framåt. Detta ger denna studie ett aktuellt resultat med uppdaterad forskning. 

Fem av de granskade studierna var utförda med kvantitativ ansats, fyra av studierna med 

kvalitativ ansats och en studie med både kvalitativ och kvantitativ ansats. De kvalitativa 

studierna byggde på hälso- och sjukvårdspersonalens och barnens subjektiva upplevelser om 

faktorer som påverkar vårdmötet. Det är mycket som påverkar personalens och barnens 

subjektiva upplevelser, detta påverkade på samma sätt även forskningsresultaten inom detta 

område. De kvantitativa studierna kompletterade med mätbara forskningsresultat. 

Uppsatsförfattarna tyckte att blandningen av dessa två forskningsansatser påverkade 

resultatets kliniska validitet positivt.  

Slutsats 

Faktorer som visade sig påverka vårdmötet mellan sjuksköterska och barn med övervikt var 

sjuksköterskans förhållningssätt, sjuksköterskans kommunikation, sjuksköterskans utbildning 

och arbetsmiljö. 

Förslag till vidare forskning 

Uppsatsförfattarna tycker att det vore intressant med en kvalitativ studie där syftet är att fråga 

sjuksköterskor om vad som kan förändra deras attityder gentemot övervikt hos barn.  Kan 

förändringar i arbetsmiljön påverka attityderna? Stresshantering? Mer kvalitetstid?  

Vidare tycker uppsatsförfattarna att studier borde göras om hur sjuksköterskor motiveras till 

vidareutbildning, även här kan en kvalitativ studie vara lämplig för att få sjuksköterskors 

upplevelser och idéer belysta. 

Studiens kliniska betydelse  

En legitimerad sjuksköterska kan möta överviktiga barn på flertalet vårdinstanser oberoende 

av vilken kontaktorsak som föreligger vårdmötet. I detta vårdmöte ser uppsatsförfattarna att 

kunskapen om vad som påverkar vårdmötet är värdefullt för att kunna få ett så 

tillfredsställande och professionellt vårdmöte som möjligt. Uppsatsförfattarna ser att det är 

viktigt att anpassa vilka sjuksköterskor som möter överviktiga barn. Sjuksköterskor som har 

ett särskilt intresse av att möta överviktiga barn bör ha en sådan arbetsfunktion på sitt arbete 

som gör att det möjligt till vårdmöte av överviktiga barn. Tidsbrist och stress är viktiga 

faktorer för sjuksköterskan att informerar sin arbetsledning om, i vilken betydelse detta har 

för ett gott vårdmöte. Utbildning i kommunikation men även utbildning generellt om övervikt 

hos barn gynnar ett gott vårdmöte. Som sjuksköterska är det viktigt att påtala och sträva efter 
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särskild utbildning på arbetsplatser där sjuksköterskan möter många av dessa barn, allt för ett 

givande vårdmöte som ger betydelsefulla behandlingsresultat för vården.  
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