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Sammanfattning 
Bakgrund: Övervikten i den svenska befolkningen och i västvärlden har de senaste 25 åren 
ökat och gått allt längre ned i åldrarna. Övervikt och fetma utgör en riskfaktor för sjukdomar 
av såväl somatiska som psykosocial karaktär. 
Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva hälsopromotiva interventioner för barn och 
ungdomar. 
Metod: En litteraturstudie med artikelsökning och granskning utifrån syftet gjordes. Fem 
kvantitativa och en kvalitativ artikel inkluderades efter kvalitetsbedömningen. 
Resultat: Resultatet visar på att problemet med övervikt måste ses ur flera perspektiv och 
åtgärdas från flera håll. Mönster som växte fram var: skolpersonalens interventioner, 
föräldrars interventioner, hälso- och sjukvårdspersonalens interventioner samt andra aktörers 
påverkan. Interventionernas tyngdpunkt ligger på kost och motion. 
Slutsats: Framförallt en god kosthållning och fysisk aktivitet är viktiga faktorer för en lyckad 
intervention. För ett bestående resultat är också långsiktighet viktigt. 
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Abstract 
Background: The overweight in Sweden and the western world has increased in the last 25 
years and gone further down the ages. Overweight and obesity are risk factors for diseases of 
both somatic and social characteristics. 
Aim: The aim of this study was to describe health promoting interventions for children and 
adolescents. 
Method: A literature review was made based on 5 quantitative studies and 1 qualitative 
study. 
Result: The result shows that the problem with overweight has to be viewed from several 
perspectives and adjusted from several directions. The patterns that were found were: the 
interventions of school-staff, the interventions of parents, the interventions of health-staff and 
the influence of other participants. The main topics of the interventions were nutrition and 
physical activity. 
Conclusion: Especially a healthy diet and physical activity are important factors for a 
successful intervention. Continuity is also important for a remaining result. 
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Introduktion 

Övervikt och fetma är ett växande problem, som WHO liknar vid en epidemi som kan få 

många oönskade konsekvenser för folkhälsan och medföra mänskligt lidande (Mårild, 2006). 

Mellan år 1980 och 2005 har medelvikten i Sverige ökat med ungefär sex kilo bland män och 

med fyra kilo bland kvinnor (Statistiska centralbyrån, 2006). Under samma period 

fördubblades förekomsten av fetma bland tioåringar i USA (Fagerberg & Nilsson, 2006). 

Enligt Sjukvårdsrådgivningen (2007) finns tecken på att övervikt går allt längre ner i åldrarna 

med en ökad risk att barn och ungdomar utvecklar övervikt eller fetma som vuxna. Klasén 

McGrath (2006) nämner att fetma ofta grundläggs mellan tre och sju års ålder. Studier har 

också visat att det finns en kritisk period för utvecklandet av övervikt under puberteten, 

eftersom kroppen då utvecklas i snabb takt (Hardy, Harell & Bell, 2004). 

 

Svenska staten har elva målområden för att förbättra folkhälsan. Av dessa är det två 

målområden som är särskilt relaterade till överviktsproblematik. Målområde 9 fokuserar på 

ökad fysisk aktivitet i befolkningen och målområde 10 på ökad kunskap om samband mellan 

kost och hälsa hos befolkningen. Detta görs genom att stimulera till fysisk aktivitet både i 

skolan och på fritiden, samt att informera befolkningen om god kosthållning genom 

reklamkampanjer. (Statens folkhälsoinstitut, 2008). 

BMI-begreppet 

I den medicinska litteraturen kategoriseras människors vikt i under-, normal-, övervikt och 

fetma. Definitionen för övervikt är BMI (Body Mass Index) >25 och för fetma BMI >30. 

Formeln för uträknandet av BMI är vikt i kilo, genom längd i meter, i kvadrat (Marcus, 2007). 

De givna gränserna för övervikt och fetma är också beroende av ålder och kön. Det finns en 

modifierad BMI-skala anpassad för barn, så kallat iso-BMI (Sjukvårdsrådgivningen, 2007). 

Uträkning sker på samma sätt, men resultatet avläses efter andra tabeller och räknar ut vad 

barnets BMI skulle motsvara hos en vuxen (Landstinget i Jönköpings län, 2008). I exempelvis 

USA används i stället percentiler, för att definiera övervikt och fetma. Percentiler är en 

omräkning av iso-BMI till procent (Hardy et al., 2004; Rössner, 1988). 
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Begreppsdefinitioner 

I begreppet hälsopromotiva interventioner ingår både viktminskande interventioner och 

interventioner som förebygger övervikt. Hälsopromotiva interventioner riktade mot barn och 

ungdomar för att förebygga utveckling av övervikt och minska övervikt är viktiga för att även 

förebygga det hälso- och sjukdomslidande som kan uppstå senare i livet. En intervention är en 

enskild, kortsiktig, direkt eller indirekt åtgärd med hälsopromotivt syfte. Med direkt 

intervention menar författarna en åtgärd som är riktad till barnen, utan omvägar. En indirekt 

intervention blir således en åtgärd som görs för barnen, men som exempelvis riktar sig mot 

föräldrarna eller hela familjen. Ett program är en strukturerad handlingsplan, som innehåller 

flera interventioner och är mer långsiktig än en enskild intervention. 

 

Sjuksköterskans roll 

Ur ett omvårdnadsperspektiv har sjuksköterskan ett ansvar att stödja barn och ungdomars 

hälsa genom att fokusera interventioner för att främja hälsa och förebygga sjukdom, det vill 

säga att arbeta hälsopromotivt (International Council of Nurses, 2006). Detta kan innebära att 

informera om och vägleda samt motivera till en hälsosammare livsstil, i form av 

kostutbildning och förespråkande av fysisk aktivitet (Maville & Huerta, 2002). Att motivera 

människor att leva hälsosamt är viktigt då det kan vara svårt att komma igång med den nya 

livsstilen, samt att bibehålla denna förändring. 

 

Interventioner för att förebygga barns utveckling mot övervikt och fetma riktas främst mot 

ändrad livsstil i form av fysisk aktivitet och minskat kaloriintag (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU), 2005; Lindroos & Rössner, 2007). Om dessa interventioner 

inte är tillräckliga kan medicinsk behandling utföras i form av receptbelagda mediciner och 

operationer. Operation ska dock ses som en nödlösning när allt annat är prövat utan ett lyckat 

resultat (Stockholms läns landsting, 2007) 

 

Problemformulering 

Övervikt ökar risken för sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck och 

vissa typer av cancer (Almås & Kondrup, 2004). Barn som är överviktiga riskerar också att 

bli mobbade, att få sämre självkänsla och känna utanförskap (Mårild, 2006). Personer som är 

överviktiga som barn löper större risk att förbli överviktiga som vuxna, då det kan vara svårt 
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att gå tillbaka till en normalvikt (SBU, 2002; Sjukvårdsrådgivningen, 2007). Eftersom 

övervikt är ett ökande problem vill författarna till denna litteraturstudie beskriva vilka 

hälsopromotiva interventioner som görs för barn och ungdomar. Ur ett omvårdnadsperspektiv 

har sjuksköterskor ansvar och skyldighet att utföra hälsopromotiva interventioner för 

människor i olika åldersgrupper i de sammanhang hon verkar (Maville & Huerta, 2002) För 

att tidigt kunna uppmuntra och stödja människor att finna en mer hälsosam livsstil blir det 

särskilt viktigt att lyfta fram forskning om hälsopromotiva och viktminskande interventioner 

med särskilt fokus på överviktiga barn och ungdomar. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hälsopromotiva interventioner för barn och ungdomar i 

åldern 1-18 år. 

 

Frågeställningar 

Författarna utgick ifrån följande frågor vid sökningsförfarandet: 

• Vad görs för att förebygga och/eller minska övervikt hos barn och ungdomar? 

• Hur genomförs dessa interventioner? 

 

Metod 

Metoden som har valts var en systematisk litteraturstudie. Tillvägagångssättet med denna 

metod är att ”systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom ett valt 

ämne eller problemområde” (Forsberg & Wengström, 2008, s. 34). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

I förevarande studie inkluderades vetenskapliga artiklar där hälsopromotiva interventioner, 

både förebyggande och viktminskande, genomförts med barn och ungdomar. Författarna har 

valt att exkludera artiklar där barnens BMI överstiger 30, artiklar äldre än 10 år, artiklar 

skrivna på andra språk än svenska och engelska och de artiklar som genom vår 

kvalitetsgranskning fick ett sämre resultat än 60 %. 
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Sökningsförfarande och urval 

De databaser författarna använt sig av vid sökandet efter lämpliga artiklar har varit CINAHL, 

ELIN@Kalmar, PubMed, Cochrane och PsycINFO. Sökorden författarna använde sig av var 

nursing, overweight, model, child, prevention och program. Trunkering användes på model 

och child, för att få alla böjningsformer av dessa sökord. Ur CINAHL påträffades 5 artiklar 

som med stöd av inklusionskriterierna gick vidare till kvalitetsgranskningen. ELIN@Kalmar 

genererade 3 artiklar, samt 2 artiklar som författarna redan hittat genom sökningarna i 

CINAHL. Ur PubMed gav sökningarna med stöd av inklusionskriterierna 3 relevanta artiklar. 

Slutligen gav PsycINFO 1 artikel. Förutom dessa databassökningar genomfördes en sökning i 

Cochrane. Då det visade sig att denna databas består av systematiska sammanställningar i 

form av litteraturöversikter, valdes Cochrane bort. Sammanfattningsvis påträffades 12 

artiklar. Dessa kom därefter att ingå i kvalitetsgranskningen. 

 

Kvalitetsgranskning 

I förevarande studie användes modifierade kvalitetsgranskningsprotokoll (bilaga 2 och 3) för 

värdering av studier med kvalitativ och kvantitativ design (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 

2006). Kvalitetsgranskningen genomfördes på 12 artiklar. Kvalitetsgranskningsprotokollet för 

kvalitativa studier innehöll ursprungligen 15 frågor inriktade på syfte, metod och resultat. 

Frågorna kunde besvaras med ja, nej eller vet ej. Ja gav 1 poäng, nej gav 0 poäng och vet ej 

gav 0 poäng. Författarna bedömde att ett vet ej-svar var lika negativt som en nej-svar och 

därför räknades de med. Granskningsprotokollet för kvantitativa studier innehöll 

ursprungligen 19 frågor inriktade på syfte, metod och resultat. Författarna valde dock att 

modifiera dessa, då vissa frågor inte var relevanta utifrån vårt syfte. Detta resulterade i att 

granskningsprotokollet för kvalitativa studier innehöll 13 frågor och granskningsprotokollet 

för kvantitativa studier innehöll 17 frågor. Kvalitativa studier kunde således erhålla 13 poäng, 

medan kvantitativa studier kunde erhålla 17 poäng. Utifrån detta resultat räknade författarna 

ut procentuell kvalité och värderade artiklarna efter det. 80-100 % ansågs ge hög kvalité, 60-

79 % ansågs ge medelkvalité och <60 % ansågs ge låg kvalité. Efter kvalitetsgranskningen 

bedömdes en artikel ha hög kvalité, fem artiklar ha medel kvalité och sex artiklar bedömdes 

ha låg kvalité. Slutligen var de artiklar som inkluderades sex stycken. Det visade sig dock att 

vissa av artiklarna under 60 % var användbara i vår introduktion. 
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Genomförande analys 

Analysarbetet inleddes med att författarna enskilt läste artiklarna och sedan gemensamt gjorde 

en artikelmatris (se bilaga 4). Denna innehöll en sammanfattning av syfte, metod och resultat. 

När författarna hade läst artiklarna diskuterades innehållet och tre analysfrågor framkom; 

vilka interventioner gjorde föräldrarna, vilka interventioner gjorde skolpersonalen samt vilka 

interventioner gjorde hälso- och sjukvårdspersonalen. Dessutom framkom att det fanns andra 

aktörer som spelade in i interventionerna också. Författarna ville veta interventionens 

utformning och vad som ingick i interventionen. Författarna använde sig av så kallad 

forskartriangulering, genom att artiklarna lästes enskilt av båda författarna flera gånger 

(Forsberg & Wengström, 2008). Först markerades nyckelord och begrepp i artiklarna enskilt, 

utifrån analysfrågorna. Genom att sedan jämföra och diskutera kunde mönster identifieras. De 

mönster som urskiljdes var att skolpersonal, föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal var 

med i utformningen av interventionerna. Resultatet presenteras utifrån dessa mönster (Polit & 

Beck, 2008). Det gemensamma för interventionerna var att de fokuserades på fysisk aktivitet 

och kosthållning. 

 

Etiskt övervägande 

Vetenskapsrådet (2007) har givit ut forskningsetiska principer. Dessa har författarna haft i 

åtanke vid granskningen av artiklarna och det innebär att artikeln ska vara granskad av en 

etisk kommitté; deltagarna har givit sitt samtycke, blivit informerade om studien, deras 

uppgifter behandlas under sekretess och används inte till andra syften än studien. I enlighet 

med vad Forsberg och Wengström (2008) nämner om etiska aspekter, har författarna endast 

inkluderat artiklar som blivit etiskt granskade. Inga artiklar har exkluderats på grund av detta. 

 

Resultat 

De övergripande mönster som författarna har hittat under analysprocessen var; föräldrars 

interventioner, skolpersonalens interventioner, hälso- och sjukvårdspersonalens interventioner 

samt andra aktörers påverkan. Gemensamma teman för interventionerna var fysisk aktivitet 

och kosthållning. 

 

- 9 - 



Från stillasittande till fysisk aktivitet 

Föräldrars interventioner 

Föräldrarna utförde både direkta och indirekta interventioner för att främja fysisk aktivitet hos 

sina överviktiga barn. De kunde investera i hemgymutrustning så att tillgängligheten av olika 

träningssätt blev enklare och mer naturligt för både barnen och de själva. Föräldrarna var 

medvetna om sin egen betydelse av att vara förebild för sina barn. Avsaknad av bil gjorde 

vardagsmotion till en naturlig del av livet. De såg sitt ansvar att involvera hela familjen i att 

öka den fysiska aktiviteten och undvek på så sätt även att stigmatisera det överviktiga barnet. 

Exempelvis kunde föräldern ta jobb som reklamutdelare och uppmuntra barnet att följa med 

på reklamutdelningspromenader i området där de bodde. Vidare kunde föräldrarna uppmuntra 

och möjliggöra att barnen varje dag lekte själva eller med kompisar utomhus (Jackson, 

Mannix, Faga & McDonald, 2005). 

 

Föräldrarna som uppfattade att deras egna interventioner var otillräckliga hade sökt 

professionell hjälp i form av läkare och dietister. Föräldrarna själva reflekterade över att starta 

nätverk i form av stödgrupper med andra föräldrar i samma situation. Detta syftade till att få 

tips och motivation att fortsätta arbeta långsiktigt med barnens övervikt (Jackson, et al., 

2005). 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens interventioner 

Hälso- och sjukvårdspersonalens direkta interventioner var till exempel att kartlägga barnen, 

för att upptäcka grupper med risk för övervikt. Kartläggningen gick till så att barnens BMI 

räknades ut genom att mäta längd och vikt. Detta gjordes på samtliga skolbarn, med eller utan 

indikation på övervikt. En annan direkt intervention var att planera och genomföra olika 

aktiviteter för barnen. Kriterier för aktiviteterna var att de skulle vara roliga för att öka 

motivationen hos barnen. De skulle dessutom vara av icke-tävlingsinriktad karaktär för att 

undvika att sänka självkänslan hos de barn som inte skulle nå framgång i en tävling. Att 

aktiviteterna var lätta att återskapa hemma och inte krävde avancerad utrustning, sågs också 

som ett kriterium. Parallellt med dessa aktiviteter genomfördes även en indirekt intervention, 

då föräldrarna utbildades i att vara aktiva på olika sätt, för att underlätta för dem att vara bra 

förebilder för sina barn (Golley, Magarey, Baur, Steinbeck & Daniels, 2007; Yoshinaga, 

Sameshima, Miyata, Hashiguchi & Imamura, 2003). 
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Skolpersonalens interventioner 

Skolpersonalen insåg också vikten av att motivera barnen att finna en lust i att röra på sig. För 

att locka fram inspirationen lät de barnen först fundera över vad som karaktäriserar en 

framgångsrik idrottare, för att sedan skapa sin egna fiktiva idrottare på Internet. Barnen satte 

upp personliga mål för sin idrottare och bestämde även vad idrottaren skulle äta och lade upp 

en träningsplan. Dessutom fick barnen även göra en egen träningsvideo. (Monzavi, Dreimane, 

Geffner, Braun, Conrad, Klier & Kaufman 2006; Pearson Education, 2008). Ett annat sätt för 

skolpersonalen att motivera barnen till fysisk aktivitet var att uppmuntra dem att delta i olika 

fritidsaktiviteter i samhället. Detta gjordes med syftet att göra motion till ett naturligt inslag i 

vardagen och ett steg till en bättre livsstil (Pearlman, Dowling, Bayuk, Cullinen & Thatcher, 

2005). 

 

De indirekta interventioner som skolpersonalen använde sig av var att granska och reflektera 

över möjligheterna för fysisk aktivitet i skolan. Därefter gjordes en utvärdering för att göra 

eventuella förbättringar och individanpassa samt öka utbildningen i fysisk aktivitet (Pearlman 

et al., 2005; Veugelers & Fitzgerald, 2005). 

 

Från skräpmat till kostcirkeln 

Föräldrars interventioner 

Föräldrarna var medvetna om betydelsen av att förändra den dagliga kosten och kostinnehållet 

om barnen skulle minska i vikt. De ansträngde sig särskilt vid matlagningen genom att 

medvetet välja matvaror med lägre energivärde, välja bort skräpmat eller servera efterrätt 

varannan dag istället för varje dag. Föräldrarna kunde använda olika interventioner för att 

stävja barnens småätande. Det handlade om att övervaka och distrahera barnet, eller att låsa 

skafferiet. En annan intervention som användes var att köpa kläder i för små storlekar, för att 

på så sätt motivera barnen att gå ned i vikt (Jackson et al., 2005). 

 

De indirekta interventioner som användes av föräldrarna var att ändra måltidsrutinerna, så att 

hela familjen satt vid matbordet istället för att sitta framför TV:n, samt att äta på regelbundna 

tider. En direkt intervention var att barnen uppmuntrades att äta långsamt, tugga ordentligt 

och att lägga märke till kroppens signaler på mättnad (Jackson et al., 2005). 
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Hälso- och sjukvårdspersonalens interventioner 

Hälso- och sjukvårdspersonalen använde både direkta och indirekta interventioner vad det 

gäller kosten, genom att utbilda både föräldrar och barn i kostlära (Golley et al., 2007; 

Yoshinaga et al., 2003). Utbildningen gick för barnen ut på individuella, frivilliga lektioner 

tillsammans med en av föräldrarna med fokus på dagliga kost- och motionsvanor. Föräldrarna 

fick även lära sig att räkna ut energiintaget per dag för att fastställa kosthållningen (Yoshinaga 

et al., 2003). En mer avancerad kostkurs gav föräldrarna tillfälle att diskutera tillsammans och 

skaffa sig kunskap om; mellanmål, modifiering av recept, roller och ansvar kring måltiderna, 

övervakning, hantering av aptiten, familjefokuserat hälsosamt ätande med specifika 

serveringsrekommendationer, tolkande av innehållsetiketter, självkänsla och mobbing (Golley 

et al., 2007). 

 

Skolpersonalens interventioner 

Skolpersonalen vände sig direkt till barnen när det gällde utbildning om kost. Utbildningen 

kunde bestå i att lära sig kritiskt granska reklambudskap, lära sig att förbereda en 

näringsmässigt nyttig måltid, lära sig om matpyramiden och att lära sig förstå 

innehållsetiketter. Barnen fick också själva fundera över hur en näringsriktig måltid såg ut 

(Monzavi et al., 2006). Vidare gjorde skolpersonalen interventioner för att avsätta tillräckligt 

med tid för barnen att inta skolmåltiden. De jobbade också för att förbättra matserveringen 

genom att främja nyttiga alternativ av mat och dryck och genom att ha en ren, trygg och 

trivsam cafeteria (Pearlman et al., 2005). 

 

Från interventioner till program 

Andra aktörers påverkan 

Exempel på andra aktörer är företag i kost- och motionsbranschen och statliga skolprogram. 

Sponsorer tillfrågades om möjlighet att stödja projektet ekonomiskt och samarbete 

upprättades med lokala leverantörer av kost och utrustning. Utefter dessa interventioner kunde 

program kring hälsosamma alternativ på skolmenyn upprättas. Programmet innebar att mat 

byttes ut och exponerades på ett mer tilltalande sätt. För att kunna jämföra resultatet, innan 
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och efter, och göra förbättringar gjordes utvärderingar av programmet, genom att använda en 

checklista med poängbedömning (Pearlman et al., 2005; Veugelers & Fitzgerald, 2005). 

 

Centers for Disease Control and Prevention, vilket författarna tolkar som USA:s motsvarighet 

till statens folkhälsoinstitutet, hade rekommendationer till skolor för hälsosamt ätande och 

fysisk aktivitet. I dessa rekommendationer ingick att skolpersonalen involverade barnen 

genom att tillfråga dem vad de helst skulle vilja äta och vilka fysiska aktiviteter de helst skulle 

vilja utföra. Skolpersonalen granskade även skolmenyer och kartlade vad det såldes mest av 

(Veugelers & Fitzgerald, 2005). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna har gjort en systematisk litteraturstudie med syftet att beskriva hälsopromotiva 

interventioner för barn och ungdomar 1-18 år. Under urvalsprocessen utökades åldrarna i 

inklusionskriterierna, från 0-15 år till 1-18 år, då underlaget varit för litet. CINAHL har varit 

den mest användbara databasen eftersom den erbjuder abstrakts, vilket underlättat vår 

sökning. Den är dessutom specialiserad på omvårdnadsforskning och den viktigaste databasen 

för sjuksköterskor (Polit & Beck, 2008). ELIN@Kalmar innehåller huvudsakligen 

engelskspråkig vetenskapligt material, inte bara omvårdnadsforskning, i fulltext. I efterhand 

har författarna fått veta att ELIN@Kalmar är begränsad till de tidskrifter som Högskolan i 

Kalmar har valt att prenumerera på. Detta leder till ett mindre antal träffar i sökningarna, 

vilket påverkat resultatet negativt och därmed även trovärdigheten i negativ riktning. Därför 

skulle denna databas inte ha använts i vår litteraturstudie. PubMed är en del av MEDLINE, 

där det finns forskning inom biomedicin. PubMed kan ge förslag till vetenskapliga sökord 

(MeSH-termer) och därmed öka relevansen i sökningen. I vårt fall fanns dock inga MeSH-

termer för våra sökord. PsycINFO är en bred databas med internationell forskning, mest inom 

psykologi (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck, 2008). 

 

Författarna valde att inte begränsa sökningarna till antingen kvantitativa eller kvalitativa 

studier, för att metodansatsen i studierna inte påverkar relevansen för vårt syfte. Dock hittades 

bara en kvalitativ studie som motsvarade inklusionskriterierna. För att få uppdaterad 

forskning valde författarna att tidsbegränsa sökningarna till en tio års period (1998-2008). 

Eftersom ökningen av övervikt pågått under en längre period än tio år hade författarna 
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antagligen fått fler relevanta artiklar om tidsintervallet utökats, men med nackdelen att få 

inaktuell forskning. Författarna ville få så aktuell forskning som möjligt och valde därför 

denna tidsbegränsning. Författarna valde även bort artiklar på andra språk än svenska och 

engelska, på grund av sina egna brister i andra språk. Detta kan också ha påverkat 

sökresultatet och därmed denna studies resultat och trovärdighet negativt. Författarna ställde 

sig frågande till varför inga studier gjorda i Sverige hittats; görs inga interventioner för att 

förebygga barnövervikt i Sverige? Författarna har i efterhand förstått att det finns många 

svenska studier om barnövervikt. Att dessa inte har påträffats vid genomförda sökningar kan 

troligen knytas till sökförfarandet och minskar självklart trovärdigheten av våra sökningar och 

relevansen av våra använda sökord. 

 

För att stärka trovärdigheten av resultatet har författarna använt så kallad forskartriangulering. 

Detta innebär att författarna analyserar artiklarna oberoende av varandra och sedan 

sammanställer resultatet tillsammans (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

En stor svaghet i studien är det få antalet artiklar författarna använt. Det hade varit önskvärt 

att ha fler artiklar att utgå ifrån, men sökningarna har inte givit bättre utdelning. Något som 

också har kunnat påverka studiens urval är att göra en manuell sökning efter artiklarnas 

referenslistor. Med den kunskap vi har idag hade ett sådant förfarande kompletterat 

databassökning Dessutom var deltagarantalet i vissa studier för litet för att resultatet av denna 

studie ska kunna generaliseras. Författarna kan ha fått fler relevanta träffar om sökningarna 

kompletterats med ord som ”description”, ”intervention” och ”health promotion”. Att 

författarna inte sökt på ”health promotion” berodde på att de antog att normalviktiga deltagare 

kunde förekomma i de studier som förväntades påträffas. Det visade sig dock att framtagna 

studier främst handlade om överviktiga. Dock fanns studier ämnade att förebygga överviktiga 

att utveckla fetma. På detta sätt täcktes även det förebyggande perspektivet in. Skulle denna 

litteraturstudie göras om hade sökningar på ord som ”parents” och ”school-staff” också 

kunnat ge fler relevanta träffar. Att dessa ord inte använts vid sökningarna beror på att 

författarna inte ville begränsa sökningarna till vem som utformade interventionerna, utan 

istället vara öppen för alla typer av interventioner. De artiklar som använts anser författarna 

varit relevanta för studiens syfte, även om vi är väl medvetna om att det föreligger en risk att 

denna litteraturöversikt utelämnar vissa interventioner.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva interventioner gjorda för att förebygga och minska 

övervikten bland barn och ungdomar. Den kvalitativa studien författarna använt gav en ny 

synvinkel på problemet, hur föräldrar själva handskas med övervikt hos sina barn, utan något 

strukturerat program. De kvantitativa studierna har givit en mer objektiv synvinkel och mer 

generella riktlinjer för att förebygga och minska övervikten bland barn och ungdomar. 

Resultatdiskussionen utgår ifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. 

 

Interventioner på individnivå 

När hälso- och sjukvårdspersonal utbildar föräldrar för att assistera dem att hjälpa sina barn är 

det viktigt att kontrollera, så att informationen uppfattats rätt av föräldrarna. Detta kan göras 

genom att be föräldrarna upprepa den information som givits föräldrarna (Fagermoen, 2004). 

Genom att utbilda föräldrarna i kost och kostförändringar kan medvetenheten om hälsosam 

kost ökas (Golley et al., 2007). 

 

Föräldrarna visade en medvetenhet om vikten av bra måltidsrutiner för att barnen ska gå ned i 

vikt, genom att flytta måltiderna från TV-soffan till matbordet (Jackson et al., 2005). 

Måltidsrutiner innebär också en regelbundenhet, det vill säga att frukost, lunch och middag 

bör äga rum vid ungefär samma tid varje dag. Att inte äta regelbundet har visat sig ha en 

ogynnsam utveckling av kroppsvikten (Lindroos & Rössner, 2007; Nowicka & Flodmark, 

2006). 

 

Ewles och Simnett (2005) nämner den brukarcentrerade modellen som ett stöd för 

sjuksköterskan att arbeta med sina klienter. Genom motiverande samtal är målet att klienten 

själv ska komma till insikt med vilka livsstilsförändringar som behöver göras. 

Sjuksköterskans roll är att stödja dessa förändringar, som har sin utgångspunkt i klientens 

individuella behov. Författarna anser att metoden är användbar, men att den kan brista i 

funktion med barn, beroende på deras ålder och utveckling. 

 

Interventioner på gruppnivå 

Engagemang av vuxna är ett måste för att överviktiga barn och ungdomar ska bli motiverade 

att gå ned i vikt eller behålla den befintliga vikten. Detta kan nås genom att de vuxna agerar 
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som goda förebilder. Genom att föräldrar involverar hela familjen kan det skapas en positiv 

gruppdynamik som stärker barnets motivation. I kombination med uppmuntran kan ett gott 

resultat uppnås (Jackson et al., 2005; Veugelers & Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskans roll i 

detta sammanhang kan vara att stödja föräldrarna och skapa nätverk mellan föräldrar i samma 

situation, så att de kan stödja varandra. Sjuksköterskan har också, tillsammans med andra 

vårdgivare, en utbildande roll, både när det gäller kost och motion (Nowicka & Flodmark, 

2006). 

 

Interventioner initieras av både skolpersonal och föräldrar (Jackson et al., 2005; Golley et. al., 

2007; Veugelers & Fitzgerald, 2005; Monzavi et al., 2006). Hälso- och sjukvårdspersonal 

utför interventioner, främst genom utbildning, men även genom direkta interventioner såsom 

kartläggning av barns längd, vikt och BMI. Genom att göra lekfulla och inte tävlingsinriktade 

interventioner ökar chansen för ett lyckat resultat (Golley et al., 2007; Yoshinaga et al., 2003). 

 

Förutom att motion och kost är gemensamma nämnare för alla som vill gå ned i vikt, är det 

viktigt att hänsyn tas till barns ålder och att valt program också anpassa till denna. Vidare 

visar resultatet av studien att det kan ha avgörande betydelse för hur väl interventionen mottas 

och accepteras av barnen handlar om hur interventionerna presenteras för dem. Det räcker inte 

med att maten är framställd på ett tilltalande sätt, för att barnen ska vilja äta den. Barnen 

behöver också bli involverade, ha inflytande och vara aktiva i interventionens utformning, för 

att interventionen ska ge ett gott resultat (Golley et al., 2007; Pearlman et al., 2003). 

 

Omvårdnadsforskning har visat att överviktiga barn i likhet med andra barn bör äta en 

näringsriktig kost. Problemet är att dessa barn har en större känslighet för kaloriupptag och 

har därför svårare för att hålla kvar vikten. Således behöver de äta mindre portioner och öka 

intaget av grönsaker, frukt och fibrer, för att inte gå upp i vikt. När det handlar om barn har 

forskning visat att det är denna strategi som bör tillämpas, eftersom bantningsprogram kan 

hämma barns tillväxt (Lindroos & Rössner, 2007; Nowicka & Flodmark, 2006). 

 

Att involvera hela familjen, så att inte de överviktiga barnen känner sig utpekade, är också en 

viktig aspekt. Strategin att köpa för små kläder till sina barn, för att motivera dem att gå ned i 

vikt, kan betraktas som en kränkande intervention, som istället pekar ut barnen och inte 

hjälper dem. Den mer hälsosamma mat som barnen helst ska äta bör inte vara för dyr, då de 

annars hellre väljer billigare, onyttigare alternativ (Jackson et al., 2005; Veugelers & 
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Fitzgerald, 2005). I en studie (Golley et al. 2007) visade det sig att även en kontrollgrupp kan 

minska sitt BMI, trots att de enda de fick var en broschyr och vetskapen om deras medverkan 

i studien. Detta kan bero på att denna vetskap är en motivationshöjare, med någon sorts 

placeboeffekt. 

 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att involvera och stödja hela familjen, för att de ska kunna 

hjälpa barnet med överviktsproblematik. Anhöriga är ofta rädda för att involveras i 

behandlingen av deras barn, men med stöd av sjuksköterskan uppskattar de att kunna göra 

något för den som behöver hjälp (Wright & Leahey, 2000). 

 

Interventioner på samhällsnivå 

De interventioner som görs för att hjälpa barn och ungdomar att behålla normalvikt, att 

förebygga övervikt eller gå ned i vikt, handlar huvudsakligen om kosthållning och 

motionsvanor, där motionen spelar en signifikant roll för viktminskningen. För att komma 

tillrätta med överviktsproblematiken krävs det att båda dessa faktorer samverkar. Då är skolan 

en viktig arena, eftersom barnen disponerar större delen av sin vardag där. Att skolpersonalen 

granskar sig själva och miljön i skolan är betydelsefullt för att barnen ska få en hälsosam 

livsstil (Veugelers & Fitzgerald, 2005). Författarna tycker att det är skrämmande att Sverige 

har minst avsatt tid för idrottsämnet i skolan (Berg, 2003). Samtidigt säger målområde 9 i de 

svenska folkhälsomålen att insatser för fysisk aktivitet ska stimuleras i skolmiljön (Ewles & 

Simnett, 2005).  

 

Skolan har ett ansvar i att utbilda barnen i kostlära, då det är väsentligt att även barnen lär sig 

vad som är nyttigt och mindre nyttigt. Hemkunskapsundervisningen har här en viktig roll. Då 

skolornas utbildningsplan styrs av staten, är det där förändringar kan ske. Statliga policys och 

utbildningsplaner där vikt läggs på kostlära och fysisk aktivitet, kan vara en investering för 

framtiden. Det är även viktigt att företag tar sitt ansvar gentemot barn. Utbudet av onyttiga 

produkter och marknadsföring bör inte riktas direkt mot barnen, anser författarna. 

 

Ur ett skolsköterskeperspektiv blir det en angelägen uppgift att också skapa nätverk och 

utveckla samverkan i hälsofrågor med andra yrkesgrupper inom skolans ram. Skolsköterskan 

har ett stort ansvar att stödja och planera hälsoarbetet i skolan, samt identifiera barn med 

överviktsproblematik (Ewles & Simnett, 2005). 
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Slutsats 

Slutsatsen av denna litteraturstudie är att, för att skapa lyckade hälsopromotiva interventioner 

och program, behöver både kost och motion tas i beaktning, med tyngdpunkten på motion. 

Om det dessutom tillkommer ett familjefokuserat perspektiv i interventionen, underlättar det 

framgång. Resultatet av studien visar även på att det är många som måste samverka om en 

intervention ska hålla i längden. Sjuksköterskan kan här agera som en sambandscentral och ta 

kontakt med lärare, föräldrar och andra berörda, för att få till stånd en intervention. 

 

Då interventionen är riktad mot barn, måste de även få vara delaktiga i utformningen av 

interventionen. För att upptäcka barn som ligger i riskzonen för övervikt föreslår Marcus 

(2007) årliga vikt- och längdkontroller av barn. Detta anser Clark i en rapport (2004) inte vara 

nödvändigt, då hon inte ser nyttan med att mäta BMI hos barn. Det blir bara en massa 

information, till ingen användning, enligt Clark. Hon vilar sina argument på två statliga 

myndigheter (the Obesity Resource Information Center och British Nutrition Foundation). 

Clark anser istället att fokus bör ligga på effektiviteten av prevention och stöttning mer än att 

bara genererandet av statistik som konstaterar ett befintligt problem. Författarna håller mer 

med Marcus, eftersom det nu finns en modifierad BMI-skala för barn. Därför borde man ändå 

kunna följa upp barnens BMI, från år till år, i preventivt syfte. Samtidigt behövs utvärdering 

av de interventioner som används för att stävja övervikt hos barn. Författarna anser att dessa 

studier borde pågå parallellt. Författarna vill gärna se att mer forskning på detta område görs, 

då de befarar att överviktsproblematiken kommer att fortsätta. Eftersom författarna inte hittat 

någon svensk intervention, hoppas författarna att denna studie kan inspirera till vidare 

forskning och uppstartandet av hälsopromotiva interventioner i Sverige. 

 

Författarna har sett denna studie som relevant att genomföra eftersom färre idrottstimmar i 

skolan, snabbmat och mer stillasittande fritid leder till att allt fler barn blir överviktiga och 

feta (PrimaVi, 2000). 
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Bilaga 1: 

Sökhistorik 
Databas Sökord Antal träffar Datum Urval 1 
Cinahl     

1 nursing 312007 2008-02-06 0

2 model* 80379 2008-02-06 0

3 overweight 2921 2008-02-06 0

4 child* 174863 2008-02-06 0

5 1 AND 3 AND 4 67 2008-02-20 1

6 2 AND 3 AND 4 NOT obesity 19 2008-02-06 0

7 3 AND 4 AND prevention AND program 48 2008-02-20 3

8 3 AND 4 AND strategy 16 2008-02-08 1

     

PsycINFO     

1 nursing 79576 2008-02-07 0

2 model* 492637 2008-02-07 0

3 overweight 7760 2008-02-07 0

4 child* 635160 2008-02-07 0

5 1 AND 3 AND 4 625 2008-02-20 0

6 2 AND 3 AND 4 NOT obesity 370 2008-02-20 1

7 3 AND 4 AND prevention AND program 1192 2008-02-20 0

8 3 AND 4 AND strategy 392 2008-02-20 0

     

PubMed     

1 nursing 425818 2008-02-07 0

2 model* 803667 2008-02-07 0

3 overweight 86077 2008-02-07 0

4 child* 1534360 2008-02-07 0

5 1 AND 3 AND 4 497 2008-02-20 0

6 2 AND 3 AND 4 NOT obesity 79 2008-02-20 2

7 3 AND 4 AND prevention AND program 391 2008-02-20 1

8 3 AND 4 AND strategy 142 2008-02-20 0

   

ELIN     

1 nursing 94294 2008-02-07 0

2 model* 1497314 2008-02-07 0

3 overweight 7402 2008-02-07 0

4 child* 117043 2008-02-07 0

5 1 AND 3 AND 4 27 2008-02-20 1

 



6 2 AND 3 AND 4 NOT obesity 0 2008-02-20 0

7 3 AND 4 AND prevention AND program 20 2008-02-20 (2)

8 3 AND 4 AND strategy 17 2008-02-20 2

 



Bilaga 2:  

Modifierad checklista för kvalitetsbedömning av studie med kvantitativ metod 
Beskrivning av studien 

Forskningsmetod  RCT  CCT (ej randomiserad) 

   Multicenter, antal center: 

   Kontrollgrupp/er 

Patientkarakteristiska Antal: 

  Ålder: 

  Man/Kvinna: 

 

Kriterier för exkludering 

Adekvata exklusioner  Ja  Nej 

 

Urvalsförfarandet beskrivet?  Ja  Nej 

Representativt urval?   Ja  Nej 

Randomiseringsförfarande beskrivet?  Ja  Nej  Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?  Ja  Nej  Vet ej 

Blindning av klienter?   Ja  Nej  Vet ej 

Blindning av forskare?   Ja  Nej  Vet ej 

 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?  Ja  Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?  Ja  Nej 

Adekvat statistisk metod?   Ja  Nej 

Etiskt resonemang?   Ja  Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet 

Är instrumenten valida?   Ja  Nej 

Är instrumenten reliabla?   Ja  Nej 

Är resultatet generaliserbart?  Ja  Nej 

 

Sammanfattande bedömning av kvalité  Bra  Medel  Dålig 

Kommentar: 

Resultat: 

 



 

Bilaga 3: 

Modifierad checklista för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning (problemformulering)  Ja  Nej  Vet ej 

Klientkarakteristika   Antal:  

    Ålder: 

    Män/Kvinnor: 

  

Är kontexten presenterad?    Ja  Nej  Vet ej 

Etiskt resonemang?    Ja  Nej  Vet ej 

Urval 

- Relevant?     Ja  Nej  Vet ej 

- Strategiskt?     Ja  Nej  Vet ej 

Metod för 

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet?   Ja  Nej  Vet ej 

- Datainsamling tydligt beskriven?   Ja  Nej  Vet ej 

- Analys tydligt beskriven?    Ja  Nej  Vet ej 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt/begripligt?   Ja  Nej  Vet ej 

- Råder datamättnad?    Ja  Nej  Vet ej 

- Råder analysmättnad?    Ja  Nej  Vet ej 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?   Ja  Nej  Vet ej 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet   Bra  Medel  Dålig 

Kommentar:



Bilaga 4: 

Artikelmatris 
Författare 

(År) 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Golley R. K., 
Magarey A. 
M., Baur L. 
A., Steinbeck 
K. S. & 
Daniels L. A. 
(2007) 
Australien 

Twelve-Month 
Effectiveness of a 
Parent-led, 
Family-Focused 
Weight-
Management 
Program for 
Prepubertal 
Children: A 
Randomized, 
Controlled Trial 

Att utvärdera 
effektiviteten av 
föräldrautbildning 
som en strategi för 
behandling av 
överviktiga barn 

Kvantitativ studie med 
frågeformulär. 111 respondenter. 
Slumpmässigt urval. En grupp (P) 
gick grundprogrammet, Triple P. 
En andra grupp genomgick både 
Triple P och fick ytterligare 
livsstilsutbildning (P+DA). En 
tredje grupp stod på väntelistan 
(WLC) och användes som 
kontrollgrupp. BMI, midjeomfång 
och metabol profil mättes på 
samtliga barn innan och efter. Data 
analyserades med SPSS för 
Windows. 

Resultatet visade på en 
signifikant BMI minskning 
mellan grupp P och P+DA och 
en mindre skillnad mellan P och 
WLC. Dock visade alla tre 
grupper på en minskning av 
BMI. Man fann också en stor 
skillnad i viktminskning mellan 
könen, till pojkarnas fördel. 
Detta resultat påpekar att 
fördjupande studier kring 
könsskillnader och 
viktminskning är av intresse. 
Slutsatsen är att 
familjefokuserade interventioner 
för att förebygga övervikt hos 
barn genom support till 
föräldrarna tycks ha god effekt, 
dock med stor könsskillnad. 

Hög 

Jackson D., 
Mannix J., 
Faga P. & 
McDonald G. 
(2005) 
Australien 

Overweight and 
obese children: 
mothers’ strategies 
 

Att utforska 
strategierna en grupp 
mödrar till överviktiga 
barn använder för att 
hjälpa sina barn nå en 
hälsosam vikt 

Kvalitativ metod med 1-2 timmes 
långa djupintervjuer. Fyra 
frågeställningar ställdes till 
samtliga mödrar som en slags start 
på intervjun. 11 mödrar ingick i 
studien. Inklusionskriterierna var 
att mammorna hade ett överviktigt 
barn, kunde tala och förstå engelska 
och villiga att delta i studien. 

Studien visar på både 
underlättande och hindrande 
strategier hos mödrarna. Som 
underlättande kan nämnas 
medvetet val av kalorisnål mat, 
intagande av måltider på fasta 
tider vid köksbordet, involvering 
av hela familjen till ändrad 
livsstil och ökade 
utomhusaktiviteter. Som hinder 

Medel 

 



Författare 

(År) 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

nämndes att pappan i 
förhållandet inte såg/undvek 
problemet, alla åtgärder som 
kunde associeras med övervikt 
ratades av barnet, ekonomiska 
hinder och långsiktig hållbarhet 
utan återfall. Som framtida 
strategier sågs supportgrupper 
för föräldrar, vara bättre förebild 
för barnet och få hela familjen 
att dela barnets 
överviktsproblematik. 

Monzavi R., 
Dreimane D., 
Geffner M. E., 
Braun S., 
Conrad B., 
Klier M. & 
Kaufman F. 
R. (2006) 
USA 

Improvement in 
Risk Factors for 
Metabolic 
Syndrome and 
Insulin Resistance 
in Overweight 
Youth Who Are 
Treated With 
Lifestyle 
Intervention. 

Att utvärdera 
förekomsten av 
riskfaktorer 
associerade med 
metabola syndromet 
hos överviktiga 
ungdomar  

Överviktiga ungdomar 8-16 år 
deltog i en 12 veckors 
familjecentrerad åtgärdsprogram 
för livsstilsförändring, Kids N 
Fitness. Antropometriska och 
metaboliska mätningar gjordes 
innan på 109 stycken och efter på 
43 stycken. Programmet bestod av 
en 90 minuters lektion/vecka. De 
första 45 minuterna fick barnen 
motionera, medan föräldrarna 
utbildades av läkare, dietister och 
socialarbetare. De andra 45 
minuterna ägnades åt 
familjecentrerad kostlära, för både 
barn och vårdnadshavare. 

Resultatet av mätningarna visade 
på signifikanta förbättringar av 
bland annat BMI, systoliskt 
blodtryck och blodfetter. Det 
fanns ingen större skillnad i 
förekomsten av riskfaktorer 
mellan pojkar och flickor. Det 
faktum att barnen växte på 
längden, påverkade resultatet i 
positiv riktning. Dock anser 
forskarna att utan 
åtgärdsprogrammet hade 
mätningarna visat sämre resultat. 
Tidigare studier på åtgärder för 
att motverka metabola 
syndromet har gjorts på vuxna 
och visat på bra resultat. Denna 
studie kan styrka att detsamma 
gäller för ungdomar. 

Medel 

Pearlman D. From Concept to Att undersöka miljön Kvantitativ studie. Gjord bland 102 Resultatet visade att skolor med Medel 

 



Författare 

(År) 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

N., Dowling, 
E., Bayuk C., 
Cullinen K. & 
Thatcher A. 
K. (2005) 
USA 

Practice: Using 
the School Health 
Index to Create 
Healthy School 
Environments in 
Rhode Island 
Elementary 
Schools. 

på lågstadieskolor för 
fysisk aktivitet och 
ätande, samt att 
utvärdera en 
skolbaserad miljö- 
och policyintervention

grundskolor på Rhode Island. 
Programmet innebar att skolorna 1) 
skulle upprätta en ledningsgrupp 
(SHI team), 2) genomföra 3 av 8 
åtgärder enligt SHI, 3) utveckla 
handlingsplaner för att integrera 
policys som förbättrar elevernas 
fysiska aktivitet och matvanor 4) 
samla in data och 5) samarbeta med 
en utomstående resurs. Resultatdata 
behandlades i SPSS för Windows. 

hög andel elever från minoriteter 
erbjöd få åtgärdsprogram. 
Utbudet av onyttig mat och 
dryck återfanns dock på alla 
skolor. Vidare fann forskarna 1) 
att rektorerna har en nyckelroll i 
ledningsgruppen 2) att även små 
framsteg måste uppmärksammas 
för att bibehålla åtgärden och 3) 
att utomstående resurser är 
nödvändiga för att lyckas med 
åtgärden. Hindrande barriärer för 
åtgärdsprogrammen var bland 
annat skolor med låg 
personalmoral, ekonomiska 
åtstramningar och inkonsekvent 
administrativ support. 

Veugelers P. 
& Fitzgerald 
A. (2005) 
Kanada 
 

Effectiveness of 
School Programs 
in Preventing 
Childhood 
Obesity: A 
Multilevel 
Comparison 
 

Att utvärdera effekten 
av skolprogram med 
syfte att förebygga 
ökad kroppsvikt 

Kvantitativ metod. 5200 barn i 
årskurs fem tillsammans med deras 
föräldrar och rektorer deltog. 
Frågeformulär användes och BMI 
samt kostintag mättes. Analys av 
fysisk- respektive stillasittande 
aktiviteter gjordes. Data jämfördes 
sedan med skolor med och utan 
nutritionsprogram, samt skolor med 
ett speciellt statligt åtgärdsprogram. 
Urvalet är geografiskt begränsat till 
en provins i Kanada. 

Resultatet konstaterar att elever i 
skolor med systematiska 
åtgärdsprogram för att förebygga 
övervikt också har avsevärt 
mindre övervikt och fetma 
jämfört med andra skolor. Det 
var däremot ingen större skillnad 
i övervikt mellan skolor som 
endast erbjuder hälsosamma 
alternativ på skolmatsedeln och 
skolor som inte hade några som 
helst åtgärdsprogram. Det 
uppskattas att ungefär 30 % av 
skolorna som studerades hade 
hälsosamma alternativ på sin 

Medel 

 



Författare 

(År) 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

matsedel och 7 skolor deltog i 
det statliga åtgärdsprogrammet 
som ska göra det lättare för 
elever av att välja en sund 
livsstil.  

Yoshinaga 
M., 
Sameshima 
K., Miyata K., 
Hashiguchi J. 
& Imamura 
M. (2003) 
Japan 

Prevention of 
mildly overweight 
children from 
development of 
more overweight 
condition 

Att fastslå effekten av 
förebyggandet av 
fetma genom ett 
program för 
kartläggning och 
behandling av 
överviktiga 
förskolebarn 

40 barn 6-11 år var med i 
behandlingsprogrammet. 
Programmet bestod av att barnet 
och föräldern fick en 20 minuters 
lektion av en barnläkare, angående 
deras dagliga kost och 
motionsvanor. 
Föräldern/föräldrarna deltog också i 
ett 20-30 minuter långt 
kostprogram, vid varje besök. 

Resultat visade på att 35 av 40 
barn som deltog inte försämrade 
sina värden efter genomgånget 
program. Resultatet visade även 
på att det var äldre och tyngre 
barn som signifikant förbättrade 
sina värden. Forskarna anser att 
screeningprogram är en viktig 
metod för att upptäcka barn i 
riskzonen. Det är då också 
viktigt att dessa uppmuntras att 
uppsöka läkare. 

Medel 
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