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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är ett av de snabbast 

växande hoten mot folkhälsan, då det leder till allvarliga fysiska och psykosociala 

konsekvenser samt risk för förtidig död. Det är ett komplext problem och det krävs 

fler professioner för att barnet ska få adekvat behandling. 

Syfte: Att beskriva effekter av multiprofessionellt teamarbete vid behandling av 

övervikt och fetma hos barn.  

Metod: En litteraturstudie genomfördes och arbetet utfördes systematiskt. 

Resultat: De flesta interventioner som utfördes av ett multiprofessionellt team - 

oavsett teamets sammansättning samt interventionens utformning, intensitet och 

längd - hade positiv effekt på vissa mått till att börja med. Efter en tid avtog effekten 

på flera mått. Effekten på Body Mass Index Standard Deviation Score (BMI-SDS) 

kvarstod dock i upp till ett år efter att interventionen avslutats i samtliga studier. I en 

av studierna, med kort intervention och uppföljning, var den positiva effekten på 

BMI-SDS bestående i fem år efter avslutad intervention. Det multiprofessionella 

teamets interventioner hade positiv effekt på välbefinnande och hälsorelaterad 

livskvalitet även vid utebliven effekt på antropometriska mått.  

Slutsats: För adekvat behandling av övervikt och fetma hos barn krävs tidig 

intervention av ett multiprofessionellt team inklusive föräldramedverkan samt 

regelbunden uppföljning under fem år.  
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Abstract 
 

Background: Overweight and obesity in children and youth is one of the fastest 

growing threats to public health, causing serious physical and psychosocial 

consequences as well as risk for premature death. It is a complex problem and 

providing the child with adequate treatment requires several different professions.  

Purpose: Describing effects of multidisciplinary care team work in treatment of 

overweight and obesity in children.  

Method: A literary study was performed and the work was carried out 

systematically.  

Result: Most interventions performed by a multidisciplinary care team – regardless 

of the constitution of the team and the design, intensity and duration of the 

intervention – initially had a positive effect on certain measurements. After some 

time, the effect declined in several measurements. The effect on Body Mass Index 

Standard Deviation Score (BMI-SDS), however, remained for up to a year after the 

termination of the intervention in all studies. In one of the studies, with a brief 

intervention and follow-up, the positive effect on BMI-SDS remained for five years 

after the termination of the intervention. The interventions of the multidiciplinary 

care team had a positive effect on well-being and helath-related quality of life, even 

when there was no effect on anthropometric measurements.  

Conclusion: For adequate treatment of overweight and obesity in children, early 

intervention – by a multidisciplinary care team, including parental participation – is 

required, as well as regular follow-up during five years. 
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1 Inledning 
 

I dag lever majoriteten av världens befolkning i länder där övervikt och fetma dödar 

fler människor än undervikt (1).  

Mellan 1980 och 2014 har prevalensen av fetma i världen mer än fördubblats. Av 

världens vuxna befolkning hade 39 % övervikt och 13 % fetma år 2014. År 2013 

hade 42 miljoner barn under 5 år övervikt eller fetma (1). I ett flertal länder har dock 

prevalensen av barnfetma till synes stabiliserats (2). 

I Sverige finns det ingen nationell studie på prevalens av övervikt och fetma hos 

barn, men det finns studier från olika delar av Sverige som utförts under senare år 

(3). Även i Sverige verkar det som att prevalensen av fetma hos barn har stabiliserats 

(4, 5). Bland 4-åringar har utvecklingen av övervikt och fetma avstannat på 11,6 

respektive 3 % (5). För barn i åldern 7-9 år är prevalensen 14 % för övervikt och 3 % 

för fetma (6). Av barn i åldern 10-11 år har 21 % övervikt och 4 % fetma (4). 

Regionala och socioekonomiska skillnader i prevalens är uttalade (3, 4, 6). Fetma hos 

barn förekommer i högre utsträckning på landsbygden och i småstäder jämfört med 

större städer. Barnfetma är vanligare i grupper där föräldrarna har kort utbildning, låg 

inkomst och arbetaryrken samt om familjen migrerat (7). 

I arbetet som sjuksköterska på en barn- och ungdomsmottagning och skolsköterska i 

grundskolan, kommer vi nästan dagligen i kontakt med barn som har övervikt eller 

fetma. I det dagliga arbetet ingår att identifiera dessa barn, informera, motivera och 

följa upp. Samverkan med föräldrar samt ibland med barnläkare och/eller dietist är 

en del av arbetet. De åtgärder som vidtas leder dock alltför sällan till att positiva 

effekter uppnås. 

 

2 Bakgrund 

 

2.1 Multiprofessionellt teamarbete 
Teamarbete i hälso- och sjukvården kallas ofta för multiprofessionellt teamarbete. 

Teamet består av en mindre grupp människor, med delvis olika kompetens, som 

arbetar tillsammans och löser specifika uppgifter för att nå ett gemensamt mål. De 

tillhör vanligen samma organisation. Teamet kan vara tillfälligt eller bestående (8). 

McPherson et al. menar att multiprofessionellt arbete leder till att vården blir mer 

individuellt anpassad och säkrare för vårdtagaren, speciellt om vårdtagaren har en 

komplex situation där fler professioner krävs (9). Vårdtagaren och dennes anhöriga 

ses som medlemmar i teamet (10).  

Både externa och interna faktorer påverkar hur teamet fungerar. Externa faktorer är 

kopplade till den omgivande organisationen, till exempel ekonomiska, ideologiska 

och andra organisatoriska förutsättningar (8). Interna faktorer som krävs för ett 

välfungerande teamarbete är tydliga och gemensamma mål, kunskap om och respekt 

för varandras kompetens samt god kommunikation. Det krävs även tydliga 

arbetsprocesser och välkänd ansvarsfördelning i teamet (8, 9). Att arbeta i team 

ställer höga krav på teamledarskapet (10). Ledarskapet är inte bundet till någon 

specifik profession utan den som är mest lämpad som teamledare bör utses till rollen 

(8). Det krävs en tydlig ledare för att multiprofessionellt arbete ska bli framgångsrikt. 
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Teamledaren har ansvar för att arbetsklimatet är öppet så att alla medlemmar får 

uttrycka sin åsikt och för att undvika hierarki (10).  

Samverkan i team är en av de sex kärnkompetenserna som ingår i sjuksköterskans 

profession. Sjuksköterskan samverkar med andra professioner för att tillgodose 

vårdtagarens behov. I teamet kan sjuksköterskan ha både en operativ och en 

strategisk roll, vilket innebär att sjuksköterskan samarbetar med och förhåller sig till 

samt koordinerar de andra professionerna i teamet (11). 

 

2.2 Sjuksköterskan 
Sjuksköterskor arbetar hälsobefrämjande (12) och har en viktig uppgift att identifiera 

och aktivt förebygga hälsorisker (13), minska risken för och förebygga sjukdomar 

samt att stödja människor med ohälsoproblem (12). Sjuksköterskan ska identifiera 

och bedöma individens möjlighet och förmåga till egenvård samt vägleda och stödja 

individen och dennes anhöriga enskilt och/eller i grupp (13). Arbetet utförs på 

individ-, grupp- och/eller samhällsnivå (12). Sjuksköterskan utgår från ett 

biomedicinskt, humanistiskt, omvårdnadsvetenskapligt och folkhälsovetenskapligt 

perspektiv (13). 

Dagens sjuksköterskor arbetar inom flera olika områden och vårdformer med 

varierande arbetsuppgifter. Sjuksköterskan vårdar barn, ungdomar, vuxna och äldre 

(12). Målet är dock att barn ska vårdas av sjuksköterskor med specialistutbildning 

inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (14). I dag råder stor brist på 

specialistutbildade sjuksköterskor inom barnsjukvården i Sverige och det leder till att 

målet inte kan uppnås, vilket debatteras (15). Barnsjuksköterskans specialområde är 

barn och ungdomar samt deras anhöriga. Området omfattar allt från förebyggande 

arbete till tekniskt avancerad sjukvård (16). Det är endast drygt 60 % av 

sjuksköterskorna inom barnsjukvården som har specialistutbildning i hälso- och 

sjukvård för barn och ungdomar, men ambitionen är att 80 % ska vara 

specialistutbildade (14). Av de drygt 3 000 verksamma barnsjuksköterskorna är 

nästan hälften över 50 år, vilket kommer att leda till en kunskapslucka inom 

barnsjukvården i framtiden (15). 

 

2.3 Barn 
Enligt Förenta Nationernas barnkonvention är alla människor under 18 år barn (17). 

Barns utveckling sker utifrån medfödda förutsättningar i samspel med den 

omgivande miljön, vilket utvecklingspsykologen Urie Bronfenbrenner beskriver i en 

ekologisk systemteori (18). Bronfenbrenner utvecklade en utvecklingsekologisk 

modell som består av fyra system på olika nivåer: mikro, meso, exo och makro. 

Barnet ingår i flera olika system som bidrar med olika kunskaper och påverkar barnet 

på olika sätt. Mikrosystemet består av de närmiljöer som omger barnet. När barnet är 

litet utgörs det av familjen, men i takt med att barnet växer utökas systemet till att 

inkludera grannskap, kamrater, förskola och skola. Det är viktigt att det inre systemet 

fungerar för att barnet ska må bra. Mesosystemet utgörs av förhållandet och 

samspelet mellan de olika mikrosystemen, till exempel mellan föräldrar och 

skolpersonal. I exosystemet ingår miljöer som barnet inte är delaktig i, men som 

indirekt påverkar barnets situation, såsom föräldrarnas arbetssituation och skolans 

resurser. Makrosystemet är den socio-kulturella miljön som utgör grunden för 

samhället, till exempel landets lagstiftning gällande barn och föräldrar. Barnets 
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utveckling sker inom alla system som hör ihop samt är beroende av och påverkar 

varandra. Beslut på makronivå påverkar barn på mikronivå (18). 

Svenska barns livsvillkor har förändrats under de senaste decennierna. Mycket har 

förändrats till det bättre, men risken att utveckla övervikt och fetma har ökat 

dramatiskt. En förklaring till detta kan vara ett förändrat sätt att leva. I dag är barn 

mindre fysiskt aktiva och mer stillasittande än för tjugo år sedan. Matportionernas 

storlek har ökat, liksom konsumtionen av söta drycker och snabbmat. Reklam för 

energitäta och näringsfattiga livsmedel riktas till barn. Förändringen av barns 

livsvillkor ställer krav på dagens föräldrar och på samhället. Föräldrars uppgift har 

alltid varit att föda sitt barn, men för första gången i historien kan föräldrar behöva 

begränsa maten för sitt barn (19). 

 

2.4 Övervikt och fetma 
WHO definierar övervikt och fetma som onormal ansamling av fett som kan skada 

hälsan (1).  

Den direkta orsaken till övervikt och fetma är att intaget av energi är större än 

förbrukningen (1). Flera faktorer påverkar risken för att obalans uppstår mellan intag 

och förbrukning av energi, såsom matvanor och sockerberoende, fysisk inaktivitet, 

hereditet, genetiska faktorer, för lite sömn, virus, epigenetik samt monogena 

sjukdomar. Majoriteten av barn med fetma har ingen bakomliggande medicinsk 

sjukdom som orsakar fetman (1, 3). 

2.4.1 Fysiska och psykosociala konsekvenser 

Barn med fetma utvecklar sällan följdsjukdomar i barndomen, men tidig 

fetmautveckling är allvarlig för den framtida hälsan på grund av ökad risk för 

sjuklighet i vuxen ålder och för tidig död. Risken ökar för bland annat 

insulinresistens, hyperlipidemi, fettlever, hypertoni, metaboliskt syndrom, diabetes 

typ 2, sömnapnéer, kardiovaskulära sjukdomar, ortopediska problem (artros och 

ryggsmärtor) samt vissa cancerformer (endometriecancer, bröstcancer och 

coloncancer) (1, 3). 

Fetma är ett av de mest stigmatiserade och minst accepterade tillstånden i barndomen 

(20) och kan leda till psykosociala konsekvenser som negativ självbild, minskad 

självkänsla, nedstämdhet, isolering, nervositet och utvecklande av högriskbeteende i 

ungdomsåren. Konsekvenserna kan uppkomma så tidigt som vid fem års ålder (21). 

Barn med fetma skattar sin livskvalitet sämre än barn som genomgår 

cancerbehandling (20). 

Barn som behandlats för fetma har svårare än andra barn att klara av skolan. De går 

ut gymnasiet med slutbetyg i mindre utsträckning än normalpopulationen, 56,4 % 

jämfört med 76,3 %. Graden av fetma vid behandlingsstart påverkar chansen att 

slutföra gymnasiet. Ju högre grad av fetma vid behandlingsstart, desto större risk att 

inte slutföra gymnasiet. Även barnets ålder vid behandlingsstart har betydelse. Ju 

yngre barnet är, desto bättre klarar det sig i skolan (Opublicerat material E. Hagman 

et al. 2016-04-20). Övervikt och fetma under ungdomstiden kan få långsiktiga 

sociala och ekonomiska konsekvenser, framför allt hos kvinnor. Det är även känt att 

människor som har fetma stigmatiseras och diskrimineras i utbildningsystemet och 

arbetslivet samt inom hälso- och sjukvården (3). 

2.4.2 Behandling 

Den vanligaste och grundläggande behandlingen mot övervikt och fetma är 

beteendebaserad behandling som innefattar minskning av energiintag, ökning av 
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fysisk aktivitet samt olika tekniker för att introducera beteendeförändringar såsom 

individ- eller gruppinterventioner, motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi. 

För en del barn och ungdomar är detta inte tillräckligt och farmakologiskt 

komplement är nödvändigt. Kirurgi kan bli aktuellt vid extrem fetma (3). 

Tidig intervention är viktigt för att begränsa fysiska och psykosociala konsekvenser. 

Det är också av värde eftersom det är svårt att behandla fetma i skolåldern och 

ungdomsåren. Barn bör erbjudas behandling från 4-5 års ålder (3).  

I Sverige finns inga gemensamma riktlinjer för vad som definieras som ett bra 

resultat vid behandling av fetma hos barn. Sänkning av Body Mass Index Standard 

Deviation Score (BMI-SDS) med > 0,5 enheter har positiv effekt på flera 

riskfaktorer, såsom hypertoni, lipidrubbningar, insulinresistens och nedsatt 

glukosreglering. I vetenskaplig litteratur presenteras resultat ofta i förändring av 

BMI-SDS (22). Vid signifikant minskning av BMI-SDS anses behandlingen vara 

framgångsrik. Förutom signifikant minskning av BMI-SDS är förbättrad livskvalitet 

ett behandlingsmål (22).  

2.4.3 Faktorer som bidrar till övervikt och fetma hos barn 

Övervikt och fetma hos barn är ett komplext problem, kopplat till flera andra 

aspekter som är förenade med barns liv och utveckling (7).  

Låg utbildning hos föräldrarna och låg inkomst ökar risken för fetma hos barn. 

Magnusson menar att förklaringen till det kan vara att föräldrar med låg utbildning 

kan ha lägre förtroende för vetenskaplig expertis inom olika områden och därmed 

svårare att ta till sig det stöd som samhället erbjuder, till exempel barnhälsovård (7). 

Föräldrar med låg utbildning kan även ha svårt att ta till sig muntlig och skriftlig 

information från hälso- och sjukvården, eftersom den ofta använder metoder och 

uttryckssätt från den akademiska världen som inte ingår i vardagslivet för de flesta 

människor. Eftersom barn utsätts för mycket livsmedelsreklam av produkter som 

innehåller fett och socker, behöver föräldrar förstå och kunna tolka reklambudskapet. 

Det är betydelsefullt för att föräldrarna ska kunna hjälpa barnet att utveckla kritiskt 

tänkande (7).  

Mödrars veckoarbetstid påverkar barns vikt. Ju fler timmar modern arbetar per 

vecka, desto högre är risken att barnet utvecklar övervikt. Det är ofta modern som 

har huvudansvaret för maten och har hon en hög veckoarbetstid påverkar det barnets 

matvanor till det sämre (23). 

Familjer med låg inkomst kan tvingas att välja energitäta livsmedel eftersom de är 

billigare än livsmedel med högre näringsinnehåll. För att barn ska kunna utöva 

organiserad fysisk aktivitet krävs det att familjen har ekonomi för det (7).  

Migration påverkar livet på flera olika sätt och det dagliga livet kan förändras vid 

flytt till ett annat land. Traditionella uppfattningar från hemlandet om hur en kropp 

ska se ut samt vanor kring mat och fysisk aktivitet ska anpassas till det nya landets 

uppfattningar (7). Människor som har erfarenhet av svält kan ha svårt att förstå 

varför det skulle vara problematiskt med ”runda” barn. För människor som invandrat 

till Europa leder anpassning av den nya kosthållningen ofta till mindre mängd frukt 

och grönsaker, mer animaliskt fett och mer sötsaker. Frukt och grönsaker kan vara 

dyrare i det nya landet och kött som har hög status i många matkulturer är billigare. 

Söt dryck, sötsaker och andra energitäta livsmedel, som i vissa länder är ett bevis på 

att man har råd att unna sig något extra, är relativt billigt i det nya landet. Fysisk 

aktivitet och utomhusvistelse kan påverkas av det kalla och mörka klimatet som ofta 

medför kostsamma investeringar i bland annat kläder och skor (7). 



5 
 

Föräldrar är viktiga personer i barns liv och deras insatser för att skapa en hälsosam 

livsstil är mycket betydelsefulla (24). Mödrar är en tydlig förebild gällande 

matvanor. Moderns intag av läsk, godis, snacks och snabbmat är förknippat med 

barnets konsumtion (25). Barn till föräldrar som är fysiskt aktiva deltar i större 

utsträckning i sport och andra fysiska aktiviteter än barn till inaktiva föräldrar (26). 

Föräldrars stress, speciellt mödrars, påverkar barnets vikt. Är modern stressad ökar 

risken för att barnet utvecklar övervikt (27). Föräldrar som har tendens att öka sitt 

kaloriintag vid stress eller som äter för att dämpa olustkänslor, involverar barnet i 

beteendet (28). Hälsoproblem som orsakats av föräldrarnas levnadsvanor är mätbara 

hos barn redan före fyra års ålder (29). 

Det finns samband mellan föräldrars BMI och barns vikt. Ökning av föräldrars BMI 

leder till ökning av BMI hos barn med normal vikt (30). Om en av föräldrarna har 

övervikt eller fetma ökar risken att även barnet utvecklar det (29, 30). Moderns BMI 

påverkar mer än faderns. Har båda föräldrarna fetma ökar risken ytterligare för 

barnet. Flickor påverkas i mindre utsträckning än pojkar av föräldrarnas BMI (30). 

Det kan vara svårt att hitta en balans mellan att vara för strikt eller för överseende 

gällande barns matvanor och fysisk aktivitet. Föräldrar har en viktig uppgift att sätta 

gränser för barnet i det dagliga livet och att skapa en icke förhandlingsbar struktur 

kring regelbundna måltidsvanor, näringsrik mat, inget småätande mellan måltider 

samt att uppmuntra barnet att delta i rörelse, aktiv lek och fysisk aktivitet (31). Barn 

som lever i ett auktoritativt hem har hälsosammare matvanor, är mer fysiskt aktiva 

och har lägre BMI jämfört med barn till föräldrar med en auktoritär, tillåtande eller 

oengagerad föräldrastil (32). 

 

2.5 Metoder för bestämning av kroppens mått och sammansättning 
Systematiska mätningar av kroppens storlek, vikt och/eller sammansättning kallas för 

antropometriska mått. Enkla metoder för bestämning av kroppsammansättning är 

bland annat längd och vikt, Body Mass Index (BMI), midjemått, hudveck samt 

Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) (3, 33). 

BMI är ett enkelt och grovt mått som ofta används för att klassificera övervikt och 

fetma. Det är användbart för båda könen och för alla åldrar hos vuxna. BMI räknas ut 

genom att dividera vikten i kilo med längden i kvadratmeter. WHO:s definition för 

övervikt är BMI ≥ 25 och för fetma BMI ≥ 30 (1). BMI kan bedömas genom att 

beräkna hur mycket ett enstaka värde skiljer sig från medelvärdet i en 

referenspopulation. BMI-värdet subtraheras med populationens medelvärde och 

divideras med standardavvikelsen i populationen. Värdet kallas BMI Standard 

Deviation Score (BMI-SDS eller z-värde). Är värdet noll ligger det på 

referenspopulationens medelvärde. Om värdet är +2 till -2 ligger det inom 

referenspopulationens normala spridningsintervall (3). Då BMI ökar med ålder och 

längd är BMI-SDS att föredra vid jämförelse av viktutveckling över tid hos barn. En 

uppskattad gräns för fetma är BMI-SDS 2,3 och målet med behandling är att sänka 

värdet under denna gräns (22). 

BMI ändras mer hos barn än hos vuxna. Barn växer på längden och har tillväxtfaser 

då kroppssammansättningen ändras. Därtill skiljer sig mängden fett avsevärt åt 

mellan flickor och pojkar. Det är anledningen till att ett standardiserat mått för barn, 

isoBMI, arbetats fram. Värdet räknas ut på samma sätt som för vuxna, men det tolkas 

utifrån en tabell där isoBMI-talen är uträknade halvårsvis från 2 till 18 års ålder samt 

är olika för flickor och pojkar. Talen i tabellen motsvarar gränserna för övervikt och 
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fetma hos vuxna. Måttet kan användas på populationsnivå samt på individnivå 

tillsammans med andra observationer, såsom tillväxtkurvor samt tidpunkt för när 

barnets vikt och BMI ökar (7).  

Midjemåttet (bukomfång) ger information om mängden bukfett. Det är relativt lätt att 

mäta och bedöma. Högt midjemått ökar risken för metabola komplikationer (33).  

Hudveck mäts ofta på överarmens baksida. Viktstatus beräknas med hjälp av 

omräkningstal. Underhudsfettets tjocklek är ett indirekt mått på kroppens fettmassa 

(33).  

Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) innebär att det elektriska motståndet mäts 

mot en svag växelström som skickas genom kroppen. Mätningen gör det möjligt att 

grovt uppskatta andelen kroppsfett och fettfri vävnad, då motståndet är högre i 

fettväv än i andra vävnader som har lägre vätskeinnehåll (3).  

 

3 Problemområde 
 

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är ett av de snabbast växande hoten mot 

folkhälsan, då det leder till allvarliga fysiska och psykosociala konsekvenser samt 

risk för förtidig död. Det leder även till ökad belastning på den redan ansträngda 

hälso- och sjukvården samt på samhället. För att fetmaepidemin ska kunna stoppas 

krävs engagemang från hela samhället (familj, skola, hälso- och sjukvårdspersonal, 

myndigheter, industri och media) (3). En av orsakerna till övervikt och fetma är 

obalans mellan intag och förbrukning av energi. Obalansen påverkas av ett 

komplicerat samspel mellan barn och familj samt av genetiska, kulturella och 

miljöbetingade faktorer. Det har visat sig att minskat energiintag och ökad fysisk 
aktivitet inte alltid är framgångsrikt i praktiken. Då övervikt och fetma hos barn är ett 

komplext problem krävs flera professioner för att barnet ska få adekvat behandling 

(34). Därav har vi valt att studera effekter av multiprofessionellt teamarbete vid 

behandling av övervikt och fetma hos barn. 

 

4 Syfte 
 

Syftet var att beskriva effekter av multiprofessionellt teamarbete vid behandling av 

övervikt och fetma hos barn. 

 

5 Metod 
 

En litteraturstudie har genomförts. Litteratur har sökts systematiskt, granskats kritiskt 

och sammanställts utifrån syftet (35).  

 

5.1 Datainsamling 
För att få kunskap om databasernas struktur och relevanta ämnesord, har vi vid 

upprepade tillfällen fått vägledning av bibliotekarie. Vägledningen av bibliotekarie 

var av värde för att erhålla relevanta träffar respektive undvika irrelevanta träffar (35, 
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36). Sökningarna utfördes i databaserna PubMed och Medline som innehåller 

medicin, omvårdnad, odontologi och arbetsterapi; CINAHL där medicin, omvårdnad 

och odontologi ingår; Scopus som är multidisciplinär samt PsycINFO som innehåller 

psykologisk forskning inom medicin, omvårdnad och andra närliggande områden. De 

valda sökorden var relaterade till syftet (35). De sökord som användes var 

”multidisciplinary team”, ”patient care team” och ”multidisciplinary care team” samt 

”pediatric obesity”. Fritextsökning utfördes i databaserna. I CINAHL och Medline 

användes ämnesord (CINAHL Headings respektive MeSH-termer). Sökorden 

kombinerades med de booleska operatorerna OR och AND för att både utvidga och 

begränsa sökningen (35).  Sökorden kombinerades med ”effect”, ”outcome” och 

”result”. Dessa sökord trunkerades för att omfatta olika varianter av begreppen (35). 

Kombinationerna tillförde inte några ytterligare artiklar. Upprepade inledande 

sökningar genomfördes innan den egentliga sökningen. Manuell sökning har 

genomförts och utgick från lästa artiklars referenser (35, 37). Databassökningen och 

den manuella sökningen redovisas i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Databassökning och manuell sökning 

Databas 

 

Datum 

Sökord och 

kombinationer 

Antal 

träffar 

Antal 

dubbletter 

 Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

kvalitets-

granskade 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

 

   

 

PubMed 

 

160221 

 

multidisciplinary 

team OR patient 

care team  

AND  

pediatric obesity 

 

 

63 

 

0 

  

22 

 

12 

 

7 

 

7 

   

 

CINAHL 

 

160221 

 

multidisciplinary 

care team  

AND  

pediatric obesity 

 

 

41 

 

7 

  

11 

 

7 

 

3 

 

1 

   

 

Scopus 

 

160302 

 

multidisciplinary 

care team OR 

patient care team  

AND  

pediatric obesity 

 

 

28 

 

20 

 

 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

   

 

Medline 

 

160221 

 

patient care team  

AND  

pediatric obesity 

 

 

12 

 

12 

  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

   

 
PsycINFO 

 

160221 

 

multidisciplinary 

care team OR 

patient care team  

AND  

pediatric obesity 

 

 

5 

 

1 

  

0 

 

1 

 

0 

 

0 
   

 

Summa 

databassökning 

 

 

 

149 

 

40 

 

  

34 

 

21 

 

10 

 

8 
   

 

Summa  

manuell 

sökning 

     

13 

 

10 

 

6 

 

6 
   

 

Total summa 

 

 

    

47 

 

31 

 

16 

 

14 
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5.2 Urval 
Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara vetenskapliga och kollegialt 

granskade, skrivna på engelska, vara publicerade från 2006 och framåt samt att barn 

ingick i studierna. Studierna skulle vara godkända av en etisk kommitté och 

deltagarna skulle ha lämnat informerat samtycke. Artiklarna skulle ha medelhög eller 

hög vetenskaplig kvalitet. 

Urvalet av artiklar inleddes med genomläsning av samtliga titlar och relevanta 

abstract för att få en övergripande bild av området (37). Därefter lästes artiklar som 

bedömdes kunna besvara syftet, av minst en av författarna, och valdes ut för 

granskning (36).  

 

5.3 Kvalitetsgranskning 
De utvalda artiklarna granskades kritiskt enligt Forsberg och Wengströms 

granskningsmallar för randomiserad kontrollerad respektive kvasiexperimentell 

studie, värderades och valdes ut (35-37). Vid granskningen av artiklarna bedömdes 

det vara av stor vikt att syftet var tydligt beskrivet samt att metod och urval var 

relevanta för frågeställningen. Även bortfall beaktades. För att värderingen skulle bli 

så tillförlitlig som möjligt bedömdes artiklarna utifrån antalet ”ja” i 

granskningsmallarna. För randomiserade kontrollerade studier var kriterierna 6-7 för 

hög kvalitet, 5 för medelhög kvalitet och ≤ 4 för låg kvalitet av totalt 7 möjliga 

poäng. För kvasiexperimentella studier var kriterierna 10-11 för hög kvalitet, 8-9 för 

medelhög kvalitet och ≤ 7 för låg kvalitet av totalt 11 möjliga poäng. Dessa kriterier 

fastställdes av författarna. 

Artiklarna granskades utförligt, först enskilt och sedan gemensamt (36). De 

bedömdes i princip på liknande sätt. Endast enstaka artiklar bedömdes olika och då 

granskades de gemensamt vid ytterligare ett tillfälle och diskuterades, vilket ledde till 

att ett gemensamt beslut om artikelns kvalitet kunde fattas. 

Kvalitetsgranskning utfördes av 16 artiklar. Samtliga studier hade kvantitativ metod. 

Av artiklarna som granskades bedömdes 14 vara av medelhög eller hög vetenskaplig 

kvalitet och inkluderades i litteraturstudien. Två av artiklarna bedömdes ha låg 

vetenskaplig kvalitet och exkluderades. De granskade artiklar som inkluderades i 

litteraturstudien, samt deras vetenskapliga kvalitet, redovisas översiktligt i Bilaga. 

 

5.4 Dataanalys 
Dataanalysen inleddes med enskild genomläsning av artiklarna vid flera tillfällen för 

att få en helhetsbild av ämnesområdet. Delar i artiklarna som besvarade syftet 

markerades, jämfördes och diskuterades för att säkerställa att de uppfattats på liknade 

sätt. Därefter diskuterades artiklarnas resultat med utgångspunkt i litteraturstudiens 

syfte (35). I materialet framkom fyra olika effektmått, vilka presenteras i resultatet. 

 

5.5 Etiska ställningstaganden 
Vid litteraturstudier bör etiska överväganden göras angående urval och presentation 

av resultat (38). Alla artiklar som besvarar syftet, även om de inte stöder författarnas 

egna åsikter, redovisas. Samtliga studier som ingår i litteraturstudien är godkända av 

etisk kommitté och deltagarna har lämnat informerat samtycke (38). 

Då författarna har en förförståelse för ämnet diskuterades den fortlöpande under 

arbetets gång för att begränsa påverkan på resultatet (36). 
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6 Resultat 
 

Samtliga studier som inkluderades i litteraturstudien har kvantitativ metod. 

Studierna var utförda i Nederländerna, Norge, Sverige, Israel, Italien samt USA och 

de pågick mellan 1999 och 2009. 

Fyra av studierna följde upp den inledande interventionen (39, 40, 42, 45). 

Uppföljningsstudierna inkluderades i litteraturstudien (41, 43, 46, 48, 52). Två av 

dessa fyra studier hade även studerat andra variabler i uppföljningsstudien, men 

interventionen var densamma (39, 52). 

Barnen i studierna var mellan 3 och 19 år. Föräldrar/familj ingick i samtliga studier. 

Det totala antalet deltagare varierade från 31 till 1059 (medelvärde 165 och 

medianvärde 85). Antalet deltagare totalt i interventionsgrupperna var 880 och 

varierade mellan 31 och 140 (medelvärde 63 och median 51). I kontrollgrupperna var 

det totala deltagarantalet 1394 och varierade mellan 23 och 943 (medelvärde 100 och 

medianvärde 58). Bortfallet i interventionsgrupperna varierade mellan 6 och 58 % 

(medelvärde 25 % och medianvärde 21 %).  

Dietist ingick i det multiprofessionella teamet i samtliga studier. Därefter var den 

vanligast förekommande professionen sjukgymnast och läkare/barnläkare följt av 

psykolog och sjuksköterska/barnsjuksköterska. Socialarbetare, familjeterapeut, 

klinisk pedagog och coach deltog även i enstaka team.  

Interventionerna i studierna var likartade. Barn och föräldrar träffade det 

multiprofessionella teamet var för sig vid vissa tillfällen och tillsammans vid andra 

tillfällen. De fick information om bland annat hälsosam kost och fysisk aktivitet. 

Interventionerna utfördes enskilt och/eller i grupp. Ett flertal interventioner innehöll 
organiserad fysisk aktivitet för barnen. I några få interventioner ingick samtal med 

psykolog för både föräldrar och barn. Det som skilde studierna åt var antal besök 

under interventionstiden och interventionens längd. Antal besök varierade från flera 

gånger i veckan till ca fyra tillfällen under ett år. Tidslängden för den inledande 

interventionen varierade mellan 9 veckor och 1,5 år (medelvärde 33 veckor 

medianvärde 26 veckor). I fem av interventionerna ingick uppföljning efter att de 

avslutats. Teamen och interventionerna presenteras överskådligt i Tabell 2. 
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Tabell 2. Multiprofessionellt team och interventioner 

 

Studie 

 

Ref.nr 

 

Team 

 

Utformning 

 

Org 

fys 

aktiv 

 

 

Längd 

 

Upp-

följn 

 

 

C
o
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ka
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a
re
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n
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t 
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p
 

 

K
o
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 ≤
 6

 m
å
n
  

 M
ed
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lå

n
g
  

 

7
-1

2
 m

å
n

 

L
å
n
g
  

 

≥
 1

3
 m

å
n

 

E
ft

er
 

in
te

rv
en

ti
o
n
 

 

1, 2 

45, 46 

 

X 

 

X  
 

X 

 

X  

 

X 

 

X   

 

X 

 

X  

 

X  

 

X 

 
 

3-5 

40, 48, 

52 

 

 

 

X  

   

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

6 

49 

  

X  

  

X  

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

7 

50 

  

X  

   

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

 

 

X 

 
 

8 

44 

  

X 

 

X 

  

X  

 

 

 

X  

 

X 

  

 

  

X 

 

X 
 

 

9 

51 

  
X  

  
X 

 
X 

 
X 

 

  

 
X 

  
X 

 

 

 
X 

 
 

10, 11 

39, 41 

  

X  

  

X 

 

X 

  

  

 

X 

  

X 

 

 

 

X 

 
 

12, 13 

42, 43 

  

X  

  

 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X  
 

X 

 

 

 

 

14 

47 

  

X 

 

X 

  

X  

  

X  

 

X 
 

 

X 

 

  

 

X  

 

 

I resultatet har studierna grupperats efter interventionens längd. Interventioner som 

pågick upp till 6 månader tillhör gruppen kort intervention. I medellång intervention 

ingår studier som höll på i 7-12 månader. Intervention som fortsatte mer än 13 

månader grupperades som lång.  

I materialet framkom ett flertal effektmått. Vi har valt att redovisa effekter på 

antropometriska mått, energiintag, antal steg per dag samt välbefinnande och 

hälsorelaterad livskvalitet. Resultatet presenteras deskriptivt under respektive 

effektmått. 

 

6.1 Antropometriska mått 
Effekt på antropometriska mått redovisades i samtliga studier utom i en, vilken 

endast mätte hälsorelaterad livskvalitet (39). 

 

6.1.1 Vikt 

En av de korta interventionerna som utfördes av multiprofessionellt team resulterade 

i viktminskning efter 4 månader, men efter 12 månader hade vikten ökat. Resultaten 

var inte signifikanta (40). Den andra korta interventionen påvisade signifikant 
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viktökning efter 6 månader och icke signifikant viktökning efter 18 månader (41). 

Medellång intervention medförde signifikant viktminskning efter 6 månader och 

signifikant viktökning efter 12 och 24 månader (42, 43). Effekt på vikt i kilogram 

redovisas i Tabell 3. 

 

Tabell 3. Effekt på vikt i kg 

 4 mån 6 mån 12 mån 18 mån 24 mån 

Kort intervention 

Studie 3 (40) 

 

Studie 11 (41) 

 

 

 

 

 

 * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medellång intervention 

Studie 12, 13 (42, 43) 

  

 

 * 

 

 

 * 

 

  

 

 * 

 

 = Minskning   = Ökning  

* = Signifikant värde 

 

6.1.2 BMI 

En av två korta interventioner och en av de medellånga interventionerna påvisade 

signifikant minskning av BMI upp till 12 månader efter avslutad intervention (40, 42, 

43). I studien med lång intervention ökade BMI vid 18 månader. Ökningen av BMI 

var signifikant (44). Effekt på BMI i kg/m2 presenteras i Tabell 4. 

 

Tabell 4. Effekt på BMI i kg/m2 

 3 mån 4 mån 6 mån 12 mån 18 mån 24 mån 

Kort intervention 

Studie 3 (40) 

 

Studie 11 (41) 

  

 * 

 

 
 
 
 
 

 

 * 

 

 

 
 
 
 

 

 

Medellång intervention 

Studie 1, 2 (45, 46) 

 

Studie 12, 13 (42, 43) 

 

Studie 14 (47) 

 

 
 

 

  
  

 

 * 

 

 

 
 

 

 * 

 

 

 

 
 

 
 

  

 * 

Lång intervention 

Studie 8 (44) 

 

 
 

  
 

 
 

 

 * 
 
 

 

 = Minskning  = Ökning  = Ingen förändring 

* = Signifikant värde 

 

6.1.3 BMI-SDS 

BMI-SDS minskade generellt oavsett interventionens längd i samtliga studier och 

minskningen var bestående upp till 12 månader (40, 43, 45-50). Effekt på BMI-SDS 

redovisas i Tabell 5. 
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Tabell 5. Effekt på BMI i standardavvikelse (BMI-SDS) 

 3 mån 4 mån 6 mån 12 

mån 

18 

mån 

24 

mån 

36 

mån 

4 år 5 år 

Kort intervention 

Studie 3, 4 (40, 48) 

 

Studie 6 (49) 

 

Studie 7 (50) 

 

Studie 9 (51) 

 

Studie 11 (41) 

 

 
 
 
 

 

 * 

 

 
 

 
 * 

 

 

 
 

 
 
 

  

 

 
 
 
 

 

 
 * 

 

 * 

 
 * 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 * 

 

  
 

 

 

 
 
 
* 

 

 
 
 
 
 
 
 

 * 

 

Medellång intervention 

Studie 1, 2 (45, 46) 

 

Studie 13 (43) 

 

Studie 14 (47) 

 

 
 

 

  
 

 

 * 

 

 
 

 
  

 

 * 

 

 * 

 

 
  

 

 

 

 
 * 

 

* 

 

   

Lång intervention 

Studie 8 (44) 
 
 

  
 

 
 

 
 * 

 

 
  

   

 

 = Minskning  = Ökning  = Ingen förändring  

* = Signifikant värde 

 

6.1.4 Hudveck 

Hudveck kontrollerades endast i en studie med medellång intervention. Efter tre 

månader påvisades signifikant minskning av hudveck. Effekten kvarstod upp till 24 

månader, men var inte signifikant (45, 46). Effekt på hudveck presenteras i Tabell 6. 

  
Tabell 6. Effekt på hudveck i mm 
 

 3 mån 12 mån 24 mån 

Medellång intervention 

Studie 1, 2 (45, 46) 

 

 * 

 

 

 

 

 

 
 = Minskning  

* = Signifikant värde 

 

6.1.5 Kroppsfett 

I en av de medellånga interventionerna minskade andelen kroppsfett signifikant efter 

6 och 12 månader, men vid 24 månader ökade den signifikant (42, 43). Effekt på 

kroppsfett redovisas i Tabell 7. 
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Tabell 7. Effekt på kroppsfett i procent 

 

 3 mån 4 mån 6 mån 12 mån 18 

mån 

24 

mån  

36 

mån 

Kort intervention 

Studie 3, 4 (40, 48) 
  

 

 

  
 

 

 
 

 

  
 

 
Medellång intervention 

Studie 1, 2 (45, 46) 

 

Studie 12, 13 (42, 43) 

 
 

 

 

  
 
 

 * 
 

 
 
  

 *  
 

  
 

 

 * 

 

 
 

 

 = Minskning  = Ökning  

* = Signifikant värde 

 

6.1.6 Midjemått 

I en av de korta interventionen och i den medellånga interventionen hade midjemåttet 

minskat vid den första mätningen efter att interventionen avslutats (40, 45, 46). 

Därefter ökade midjemåttet i samtliga studier (40, 41, 45, 46). Effekt på midjemått 

presenteras i Tabell 8. 

 

Tabell 8. Effekt på midjemått i cm 

 

 3 mån 4 mån 6 mån 12 mån 18 mån 24 mån 

Kort intervention 

Studie 3 (40) 

 

Studie 11 (41) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Medellång intervention  

Studie 1, 2 (45, 46) 
 
 

  
 

 
 * 

 

  
 * 

 

 = Minskning  = Ökning  

* = Signifikant värde 

 

6.2 Energiintag  
I en randomiserad kontrollerad studie från Nederländerna fick barn i åldern 3-5 år 

och deras föräldrar träffa ett multiprofessionellt team i en kort intervention. Efter 
interventionen hade barnen minskat det dagliga energiintaget. Efter 12 månader hade 

dock energiintaget ökat, men det var lägre jämfört med vid interventionens början. 

(40).  

En italiensk studie, där barn i åldern 6-12 år och deras familjer deltog, resulterade i 

att det totala energiintaget minskat signifikant från interventionens start till 

uppföljningen efter 5 år. Konsumtionen av frukt och grönsaker hade ökat markant 

och signifikant efter interventionen. Matbeteende som har samband med övervikt och 

fetma, såsom att hoppa över frukosten, äta 2-3 portioner, äta i smyg och småäta, 

minskade betydligt och signifikant. Barnen och deras familjer deltog i en kort 

intervention som leddes av ett multiprofessionellt team (51). 
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6.3 Antal steg per dag 
Efter en kort intervention i en studie från Nederländerna hade barnen ökat antalet 

steg per dag, men ökningen var inte signifikant. Efter 12 månader hade dock antalet 

steg per dag minskat, men det var högre jämfört med när interventionen började. 

(40).  

 

6.4 Välbefinnande och hälsorelaterad livskvalitet 
Interventioner som utfördes av ett multiprofessionellt team påverkade barnens 

välbefinnande och hälsorelaterade livskvalitet positivt. I en av studierna påvisades att 

minskning av antropometriska mått hade samband med ökning av hälsorelaterad 

livskvalitet (52). I de övriga studierna konstaterades ingen eller låg korrelation 

mellan förändring av antropometriska mått samt välbefinnande och hälsorelaterad 

livskvalitet (39, 44, 46). 

En randomiserad kontrollerad studie från Nederländerna syftade till att utvärdera 

effekten av ett multiprofessionellt interventionsprogram på hälsorelaterad livskvalitet 

hos barn i åldern 3-5 år med övervikt eller fetma. Barnen och deras föräldrar träffade 

ett multiprofessionellt team, i vilket dietist, sjukgymnast och psykolog ingick, som 

gav kostråd och erbjöd organiserad fysisk aktivitet. Föräldrarna fick psykologisk 

rådgivning. Interventionen bestod av 25 möten, vilket motsvarade ca 30 timmar 

under 16 veckor. Barnen i interventionsgruppen rapporterade lägre livskvalitet och 

mer kroppslig smärta 16 veckor efter att interventionen påbörjades, jämfört med 

barnen i kontrollgruppen. Efter 12 månader påvisades det dock att det 

multiprofessionella teamarbetet hade positiva effekter på hälsorelaterad livskvalitet, 

speciellt inom det fysiska området. Man kunde även se att minskning av BMI-SDS 

hade positiva effekter på välbefinnandet. Minskad mängd viceralt fett ökade den 

generella hälsan. Barnen och deras föräldrar besvarade frågeformulären Dutch Child 

AZL TNO Quality-of-Life (DUX-25) och Child Health Questionnaire Parent Form 

(CHQ-PF50) (52).  

Hälsorelaterad livskvalitet ökade signifikant 12 månader efter intervention i en studie 

från Nederländerna. Barn i åldern 8-17 år och deras föräldrar träffade dietist, 

sjukgymnast och barnpsykolog vid två separata tillfällen samt socialarbetare vid ett 

tillfälle. Sedan deltog barnen i gruppmöten vid sju tillfällen och föräldrarna vid fem 

tillfällen. Barn och föräldrar medverkade vid ett gemensamt tillfälle. Uppföljning 

genomfördes under två år efter interventionen. Den hälsorelaterade livskvaliteten 

mättes med frågeformuläret DISABKIDS (50).  

Interventionen i en av studierna med kort intervention resulterade i små, men 

fördelaktiga, effekter på fysiskt och psykosocialt välbefinnande efter 18 månader. De 

positiva effekterna på fysisk hälsa och skolfunktion var signifikanta. Barnen, som var 

i åldern 11-18 år, och deras föräldrar deltog i en kort gruppintervention som leddes 

av ett multiprofessionellt team. Barnen besvarade frågeformulären Paediatric Quality 

of Life Inventory (PedsQL), Child Health Questionnaire (CHQ) och The Body 

Esteem Scale (BES) (39).  

I en norsk randomiserad kontrollerad studie deltog barn i åldern 6-12 år och deras 

familjer i ett omfattande livsstilsprogram i grupp. Interventionen inleddes med ett 3-

dagars slutenvårdsprogram på sjukhus tillsammans med andra familjer och ett 

multiprofessionellt team. I teamet ingick allmänsjuksköterska, barnsjuksköterska, 

barnläkare, klinisk pedagog, sjukgymnast och coach. Därefter deltog barnen i 

organiserad fysisk aktivitet två gånger i veckan. Efter 4-6 månader deltog familjen i 
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ett läger som pågick i fyra dagar. Interventionen omfattade totalt 36 timmar under det 

första året. Uppföljning skedde individuellt eller i grupp i hemkommunen upp till 36 

månader efter att interventionen avslutats. Efter två år kunde det konstateras att 

minskning av BMI-SDS medförde bättre psykisk hälsa. Forskarna använde sig av 

olika frågeformulär för att utvärdera den psykiska hälsan. De formulär som användes 

var Strengths and Difficulties (SDQ), Self-Perception Profile for Children (SPPC) 

och Kinder Lebensqualitet Fragebogen (KINDL) (46).  

I en svensk studie ingick barn i åldern 6-17 år och deras föräldrar. Familjen träffade 

ett multiprofessionellt team med barnläkare, dietist/idrottstränare, barnsjuksköterska 

och familjeterapeut för att diskutera förändring av levnadsvanor. Vid följande besök 

fokuserades det på vad som hade fungerat för barnet och främjande av fortsatta 

förändringar. Familjen bestämde tidsintervallet mellan besöken och 

behandlingslängd bestämdes i samråd med det multiprofessionella teamet. 

Genomsnittligt antal besök var 3,8. Efter 18 månader fanns det inget samband mellan 

förändringar i BMI-SDS och självkänsla. Emellertid konstaterades att intervention 

utfört av ett multiprofessionellt team resulterade i signifikant ökning av självkänsla 

och psykiskt välbefinnande samt signifikant förbättring i relationer till andra 

människor. Självkänsla mättes med frågeformuläret I Think I Am (44).  

 

7 Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion 
En litteraturstudie genomfördes då det ansågs vara en lämplig metod för att besvara 

syftet. Arbetet utfördes systematiskt för att öka reproducerbarheten (35).  

Sökning utfördes i databaser som innehåller forskning inom omvårdnad, vilket ökade 

möjligheten för relevanta träffar utifrån syftet och därmed stärkte litteraturstudiens 

validitet (36).  Det faktum att databassökningen började med upprepade inledande 

sökningar, med vägledning av bibliotekarie, innan den egentliga sökningen, stärkte 

innehållsvaliditeten (36, 37). Vid databassökningen uppmärksammades att dubbletter 

av artiklar förekom i hög grad i databaserna, vilket tolkades som att sökorden hade 

hög sensitivitet och specificitet.  

För att undvika att egna värderingar inverkade på valet av studier och därmed 

påverkade resultatet, utfördes urvalet med ett kritiskt förhållningssätt (37) och det 

utgick från förutbestämda inklusionskriterier. Artiklar som ansågs kunna besvara 

syftet, av minst en av författarna, valdes ut för granskning. Detta för att inte gå miste 

om relevanta artiklar (36). 

Artiklarna bedömdes utifrån förutbestämda kriterier i granskningsmallarna. De 

mallar som användes för bedömning av vetenskaplig kvalitet upplevdes inte vara 

adekvata, då de inte innehöll ett fastställt poängsystem för klassificering av 

vetenskaplig kvalitet. Klassificeringskraven angavs därför av författarna, vilket 

upplevs som en svaghet då det minskar litteraturstudiens reproducerbarhet. För att 

säkra interbedömarreliabiliteten granskades artiklarna först enskilt och därefter 

jämfördes granskningarna. Detta stärkte reliabiliteten och var av värde för att 

undvika påverkan av varandra vid granskningen (35, 36). 

Endast artiklar av medelhög eller hög vetenskaplig kvalitet inkluderades i 

litteraturstudien, vilket ökar dess validitet och reliabilitet (35).  
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Samtliga artiklar som ingick i litteraturstudien har kvantitativ ansats. Kvantitativa 

studier är mer generaliserbara då en större population studeras. Vid få deltagare 

minskar studiens generaliserbarhet (35). En del av studierna som inkluderades i 

litteraturstudien hade få deltagare, vilket bland annat orsakades av stort bortfall. 

Trots detta inkluderades studierna, då det fanns utförligt beskrivna bortfallsanalyser 

som angav orsak till varför deltagarna valt att gå ur studien. Bortfallet i studierna kan 

dock medföra att litteraturstudiens säkerhet minskar. 

Majoriteten av studierna var randomiserade kontrollerade studier. En väl utförd 

randomiserad kontrollerad studie kan vara av stort värde för att påvisa effekt av en 

intervention (36). Övriga studier har kvasiexperimentell design. Det faktum att 

studierna hade olika design kan ha minskat litteraturstudiens validitet (36). 

Samtliga artiklar som ingick i litteraturstudien var skrivna på engelska. Då engelska 

inte är författarnas modersmål kan det föreligga en viss risk för feltolkning. Den 

risken bedöms dock som obetydlig då artiklarna lästes vid flera tillfällen, av båda 

författarna, och diskuterades för att säkerställa innehållet. 

  

7.2 Resultatdiskussion 
Resultatet av litteraturstudien påvisar att det är svårt att behandla övervikt och fetma 

hos barn, vilket bekräftas av Mazur et al. (53). De flesta interventioner som utfördes 

av ett multiprofessionellt team - oavsett teamets sammansättning samt 

interventionens utformning, intensitet och längd - hade positiv effekt på vissa mått 

till att börja med. Efter en tid avtog effekten på flera mått. Det multiprofessionella 

teamets insatser visade sig ha störst effekt på BMI-SDS. Enligt Inokuchi et al. är 

värdet ett bra mått på förändring av fetma (54). Sänkning av BMI-SDS med > 0,5 

enheter har positiv effekt på flera riskfaktorer som är kopplade till övervikt och 

fetma. Vid signifikant resultat anses behandlingen vara framgångsrik. I 

litteraturstudien minskade BMI-SDS i samtliga studier och effekten kvarstod upp till 

ett år efter avslutad intervention. I de flesta studier var minskningen signifikant och 

bestående. I en av studierna med kort intervention, där uppföljning ingick, kvarstod 

minskningen av BMI-SDS i fem år efter avslutad intervention (51). I ett par av 

studierna visade det sig att minskning av BMI-SDS hade samband med ökat 

välbefinnande och hälsorelaterad livskvalitet (46, 52). Andra studier påvisade att det 

multiprofessionella teamets interventioner hade positiv effekt på välbefinnande och 

hälsorelaterad livskvalitet även vid utebliven effekt på antropometriska mått (39, 44). 

Denna effekt är inte att förringa, då ökat välbefinnande och hälsorelaterad 

livskvalitet är ett mycket viktigt behandlingsmål. Vi tror att detta kan underlätta för 

barnet och dess föräldrar att fortsätta med förändring av levnadsvanor. 

 Då interventionerna i studierna var relativt lika grupperades de i kort, medellång och 

lång intervention. Den kortaste interventionen som ingick i litteraturstudien pågick i 

9 veckor och den längsta i 1,5 år. Något samband mellan interventionens längd och 

resultat kunde inte upptäckas. Däremot observerades ett samband mellan uppföljning 

efter interventionen och bestående positiv effekt på BMI-SDS.  I en ny svensk 

retrospektiv studie presenteras bra resultat efter en sju veckor lång intervention ledd 

av ett multiprofessionellt team. Interventionen följdes upp av teamet under fem år. 

Efter behandlingen hade BMI-SDS minskat signifikant i alla åldersgrupper och det 

hade minskat mest i åldersgruppen 4-6 år. Nästan hälften av barnen, 48 %, var botade 

från sin fetma och hos 72 % av dem hade BMI-SDS minskat med 0,5 enheter (55). 

Studiens resultat talar för att det krävs kontinuerlig uppföljning under lång tid efter 

att interventionen avslutats. Detta bekräftas av Danielsson et al. i en svensk studie 
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från 2012. Studien påvisade att behandling av fetma bör pågå under minst tre år, 

oavsett förändring av BMI-SDS under det första året (56). De flesta interventioner 

som ingick i litteraturstudien var korta och uppföljning ingick i drygt hälften av 

studierna. Vi anser det vara av stort värde att resurser fördelas så att uppföljning av 

interventionen möjliggörs. Litteraturstudiens resultat talar för att detta är att föredra 

framför en lång intervention utan uppföljning. 

Barnets ålder vid interventionsstart är av värde enligt Danielsson et al. 

Beteendebehandling bör påbörjas tidigt för att öka chansen för bra resultat (56). 

Tidig behandling är också av värde för att begränsa fysiska och psykosociala 

konsekvenser av övervikt och fetma. Barn bör erbjudas behandling från 4-5 års ålder. 

De flesta barn som ingick i litteraturstudien var i skolåldern. Endast en studie 

inkluderade barn i förskoleåldern (48). Vi tror att detta kan vara en av orsakerna till 

att effekterna av interventionerna avtog efter en tid. 

I samtliga studier deltog barnets föräldrar i interventionen. Detta är positivt då 

föräldrar är betydelsefulla för att skapa en hälsosam livsstil för sitt barn. Epstein et al 

har utforskat resultat av familjebaserad beteendebehandling. Efter tio år påvisades 

signifikanta positiva effekter när föräldrar deltog i behandlingen, jämfört med när 

den riktades enbart till barn (57). I en systematisk översikt av randomiserade 

kontrollerade studier kunde det konstateras att interventioner som riktas till enbart 

föräldrar är minst lika effektiva som interventioner som riktas till både barn och 

föräldrar (58). Även mor- och farföräldrar är av stor betydelse för att minska risken 

för fetma hos barn. I en svensk studie från 2015 framkom det att stöd från mor- och 

farföräldrar minskar risken för fetma hos barn. När barnets föräldrar kände stöd från 

sina egna föräldrar hade det en förebyggande effekt mot barnfetma (59). Mor- och 

farföräldrar var välkomna att delta i två av studierna som ingick i litteraturstudien 

(42, 51).  

Föräldrar har en viktig uppgift att sätta gränser för sitt barn gällande mat och fysisk 

aktivitet, vilket kan vara svårt. På Karolinska institutet i Stockholm pågår en studie 

om behandling av barnfetma, ”Mer och Mindre studien”. Ett av studiens syften är att 

undersöka om behandling med fokus på föräldratekniker är mer effektiv än 

behandling med fokus på livsstil, det vill säga rådgivning om mat och motion (60). 

Vi ser med spänning fram emot att ta del av studiens resultat, då vi tror att barnfetma 

till viss del handlar om gränssättning och att behandling med föräldrafokus därför 

kan ha bättre effekt än sedvanlig behandling. 

Då tidig intervention är av stort värde vid behandling av övervikt och fetma hos barn, 

krävs att problemet identifieras tidigt. Sjuksköterskan inom barnhälsovården i 

Sverige har en viktig roll i identifieringen av dessa barn. De flesta barn ingår i 

barnhälsovårdens basprogram, vilket medför att sjuksköterskan har en unik möjlighet 

att identifiera barn med övervikt och fetma samt att informera föräldrarna om och 

motivera dem till hälsosamma levnadsvanor. Detsamma gäller för sjuksköterskor 

inom skolhälsovården i Sverige, vilka arbetar hälsobefrämjande för barn och 

ungdomar under hela skoltiden. Sjuksköterskan inom barn- eller skolhälsovården kan 

vara den första som uppmärksammar barnets övervikt eller fetma. Vi anser dock att 

all hälso- och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med barn som har övervikt 

eller fetma bör uppmärksamma detta samt vid behov remittera barnet för rådgivning 

och/eller behandling. 

 I de multiprofessionella teamen som ingick i litteraturstudien deltog sjuksköterska 

endast i tre av dem, samtliga var nordiska (44-47). Ett skäl till att detta kan vara att 

flera interventioner till stor del var inriktade på kost och fysisk aktivitet samt 
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beteendebehandling. Vi anser dock att sjuksköterskan har en viktig roll i det 

multiprofessionella teamet, då hon har möjlighet till uppföljning under lång tid inom 

bland annat barn- och skolhälsovården, vilket är av stort värde.  

Dietist ingick i samtliga multiprofessionella team. Sjukgymnast och psykolog var 

vanligt förekommande professioner. Vi tror att dietist och sjukgymnast har en viktig 

roll i början av interventionen för att erbjuda information om mat och fysisk aktivitet 

till föräldrar och barn. För att denna information ska kunna omsättas till det dagliga 

livet krävs ofta en beteendeförändring hos både föräldrar och barn, vilket medför att 

också psykolog eller annan profession som arbetar med beteendeförändring är av 

mycket stor vikt i teamet.  

Övervikt och fetma hos barn är ett komplext problem. Med utgångspunkt i 

Bronfenbrenners ekologiska systemteori menar vi att det krävs engagemang i alla 

system för att förebygga och behandla övervikt och fetma hos barn. 

Föräldrar har en mycket viktig roll eftersom de lägger grunden för barnets 

levnadsvanor. Förskolan har möjlighet att främja barns hälsa genom bra mat samt 

genom att prioritera fysisk aktivitet och utelek. I skolan är undervisning om hälsa och 

bra levnadsvanor mycket viktig. Skolan bör också ta sitt ansvar och inte tillåta 

försäljning av söt dryck, bakverk, glass och godis i skolcafeterian. All hälso- och 

sjukvårdspersonal har en viktig uppgift i prevention av övervikt och fetma hos barn 

genom att identifiera dessa barn och vid behov vidta åtgärder. På politisk och 

industriell nivå måste åtgärder vidtas som underlättar för föräldrar att ha möjlighet att 

göra kloka livsmedelsval och som främjar fysisk aktivitet hos barn. Media måste ta 

sitt ansvar och sluta sända reklam som marknadsför snabbmat samt andra energitäta 

och näringsfattiga livsmedel indirekt till barn.  

Enligt de Munter et al. har prevalensen av övervikt och fetma hos barn i Sverige 

stabiliserats från 2003 till 2011 (61). Den största minskningen noterades bland 

åttaåriga flickor som har en mamma med låg utbildningsnivå. Forskarna menar att 

det kan vara upplysning på samhällsnivå om risker med övervikt och fetma som kan 

ha bidragit till minskningen av problemet (61). Då sjuksköterskors hälsobefrämjande 

arbete även bör utföras på samhällsnivå är det viktigt att sjuksköterskan engagerar 

sig i samhällsdebatten. 

 

7.3 Klinisk implikation 
Resultatet av litteraturstudien tyder på att det krävs långvarig uppföljning, under fem 

år, vid behandling av övervikt och fetma hos barn. Uppföljning är mycket viktigt 

oavsett behandlingsresultat vid interventionens slut. 

 

7.4 Förslag på fortsatt forskning 
Få sjuksköterskor ingick i de multiprofessionella teamen och därför skulle det vara 

av värde att studera vad denna profession kan bidra med i behandlingen av övervikt 

och fetma hos barn. Eventuellt kan sjuksköterskan tilldelas en större roll i det 

multiprofessionella teamet. Vi anser att sjuksköterskan, framför allt inom barn- och 

skolhälsovården, har möjlighet till den långvariga uppföljning som krävs efter 

avslutad intervention.  

 

7.5 Slutsats 
Interventioner som utförs av ett multiprofessionellt team - oavsett teamets 

sammansättning samt interventionens utformning, intensitet och längd - har positiv 
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effekt på vissa mått till att börja med. Inom ett år avtar effekten på flera mått, 

förutom effekten på BMI-SDS. För adekvat behandling av övervikt och fetma hos 

barn krävs tidig intervention av ett multiprofessionellt team inklusive 

föräldramedverkan samt regelbunden uppföljning under fem år.  
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Efter 36 månader påvisades 

signifikant minskning av 

BMI-SDS och bukfett i 

interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgruppen 

 

 

Hög 

 

 



 

 information om hälsosamt 

ätbeteende och de 
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2014 
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preschool children 
 

Acta Paediatrica 

Att utvärdera effekten av ett 
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multiprofessionellt team 
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psykologisk rådgivning. 

Totalt bestod det 

multiprofessionella 

interventionsprogrammet av 

25 möten, ca 30 timmar i 16 

veckor. 
 

Kontrollgruppen 

Barn och föräldrar följdes upp 

av barnläkare under en 16- 

veckorsperiod. Under denna 

period sågs de 3 gånger i 30 

till 60 minuter. De fick 

information om hälsosamt 

ätbeteende och de 

uppmanades att utföra fysisk 

aktivitet minst 1 timma per 

dag. 

 

Mätmetoder: 

Frågeformulär (DUX-25 och 
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Efter 16 veckor hade barnen i 

interventionsgruppen mer 

kroppslig smärta och sämre 

psykisk hälsa än barnen i 

kontrollgruppen.  
 

Efter 12 månader hade 

skillnaden avtagit och visade 

en mer positiv förändring på 

hälsorelaterad livskvalitet i 

interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgruppen. 
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Valinsky L, Porath A, 
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An Intensive Family 

Interventation Clinic for 
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Journal of the American 

Board of Family Medicine 
 

Att undersöka effekter av 

intensiv familjeintervention 

för viktminskning hos barn 

med fetma som misslyckats 

vid tidigare 
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Kvantitativ 

 

Kvasi-experimentell studie 
 

Barn med övervikt eller fetma 

i åldern 5-14 år som 

misslyckats med ≥2 tidigare 

Genomfördes 2006-2007. 

 

Interventionen bestod av tre 

delar. 
Föräldrautbildning i grupp 

Information av dietist och 

socialarbetare om kost och 

hälsosamt beteende varannan 

Medelvärdet av BMI-SDS var 

lägre i interventionsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen 

efter interventionen och 

resultatet kvarstod i 

genomsnitt 46,7 månader. I 

interventionsgruppen blev 13 

Medelhög 

 

 



 

2014 försök till viktnedgång och 

deras föräldrar. 
 

Antal deltagare: 

1059 st  

116 st interventionsgruppen 

Barnen i interventionsgruppen 

delades i två grupper (5-8 år 
och 9-14 år). 

943 st i kontrollgruppen 

Barnen i kontrollgruppen var 

matchade. 

 
Bortfall: 

16 st 

 

vecka i 6 månader. Barnen 

deltog vid vissa av dessa 

tillfällen. 
Individuella besök för barn 

Barnen träffade 

distriktsläkare, 

barnsjukgymnast och dietist 

vid 6 tillfällen. Syftet var att 

förändra levnadsvanor. 

Motionsgrupp för barn 

Barnen deltog i 

motionsgruppen varannan 

vecka i 6 månader. 

Efter interventionen följdes 

barnen i interventionsgruppen 

upp rutinmässigt av 
distriktsläkare. 

 

Barnen i kontrollgruppen 

följdes upp av distriktsläkare 

och/eller dietist. 

 

Föräldrarna betalade för 

interventionen. Kostnaden 

subventionerades för barn från 
familjer med låg inkomst. 

 

Mätmetoder: 

Antropometriska mått 

% av barnen normalviktiga 

jämfört med 4 % av barnen i 

kontrollgruppen. 
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Nederländerna 
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behavioral treatment on 

health-related quality of life in 

childhood obesity 

Quality Of Life Research 

 

Att utvärdera effekten av 

multiprofessionell behandling 

på fetma och hälsorelaterad 

livskvalitet. 

Kvantitativ 

Randomiserad kontrollerad 

studie 

Barn med fetma i åldern 8-17 

år och deras föräldrar. 

Antal deltagare: 

71 st  

36 st i interventionsgruppen 

35 st i kontrollgruppen 

 

Bortfall: 

4 st i interventionsgruppen 

1 st i kontrollgruppen 

 

Interventionen bestod av 3 

faser. 

Fas 1 Screeningfas 3 månader 

Barn och föräldrar träffade 

dietist, sjukgymnast och 

barnpsykolog vid 2 separata 

tillfällen samt socialarbetare 

vid 1 tillfälle. 

Fas 2 Intensiv fas 3 månader 

Gruppmöte för barn vid 7 

tillfällen och för föräldrar vid 

5 tillfällen samt möte för både 

barn och föräldrar vid 1 

tillfälle. 

Fas 3 Uppföljning Under 2 år. 

Kontrollgruppen fick råd om 

kost och fysisk aktivitet 

initialt. Efter ett år blev de 

BMI-SDS minskade 

signifikant i 

interventionsgruppen efter 3 

månaders behandling och vid 

uppföljning efter 12 månader. 

Ingen förändring av BMI-SDS 

i kontrollgruppen efter 12 

månader. 

Hälsorelaterad livskvalitet 

förbättrades signifikant i 

interventionsgruppen vid 

uppföljning efter 12 månader. 

 

 

 

Hög 

 
 



 

erbjudna att delta i den 

multiprofessionella 

behandlingen. 

 

Mätmetoder: 

Antropometriska mått och 

frågeformulär (DISBKIDS). 

8.  Nowicka P, Pietrobelli A, 

Flodmark CE 
 

Sverige 

 

2007 

Low-intensity family therapy 

interventation is useful in a 

clinical setting to treat obese 

and extremely obese children 

International Journal of 
Pediatric Obesity 

Att studera hur lågintensiv 

lösningsfokuserad 

familjebehandling påverkar 

BMI-SDS och självkänsla hos 

feta och extremt feta barn. 

 

 

Kvantitativ 

Kvasi-experimentell studie 

Barn med fetma i åldern 6-17 

år och deras föräldrar. 

Antal deltagare: 

54 st   

 

Bortfall: 

11 st 

Genomfördes 2002-2003. 
 

Första besöket 

Familjen träffade hela det 

multiprofessionella teamet 

(barnläkare, 

dietist/idrottstränare, 

barnsjuksköterska och 

familjeterapeut) för att få 

möjlighet att diskutera alla 

aspekter gällande förändring 

av levnadsvanor (kost, fysisk 

aktivitet och beteende). 

Följande besök 

Uppföljning av vad som har 

fungerat för barnet och 

främjande av fortsatta 

förändringar. Familjen mötte 

delar av teamet beroende på 

behov. Familjerna bestämde 

själva tid för kommande 

besök, vanligtvis var 3:e till 

6:e månad, beroende på vilken 

tid de behövde ha på sig för 

att uppnå behandlingsmålen. 

Behandlingens längd 

bestämdes i samråd med 

familjen och behandlaren. 

Genomsnittligt antal besök var 

3,8. 

 

Mätmetoder: 

Antropometriska mått och 

frågeformulär (”I Think I 

Am”). 

Medelvärdet för BMI-SDS 

minskade signifikant. 

Den totala självkänslan 

förbättrades signifikant efter 

interventionen, vilket även 

subskalorna för fysiska 

karaktäristika, psykiskt 

välbefinnande och relationer 

till andra gjorde. 

 

Hög 
 

 

9.  Vignolo M, Rossi F, Bardazza 

G, Pistorio A, Parodi A, 

Spigno S, Torrisi C, Gremmo 

M, Venselli E, Aicardi G 

Five-year follow-up of a 

cognitive-behavioural lifestyle 

multidisciplinary programme 

Att beskriva ett kognitivt 

beteendeprogram avsett för att 

erhålla en viktreglering under 

en längre period och 

Kvantitativ  

Kvasi-experimentell studie 

Påbörjades 1999.  

  

Programmet bestod av tre 

delar: kognitiv 

Minskning av medel-BMI, 

BMI-SDS, a-BMI och 

minskat midjemått, förbättring 

av familjens vanor, minskat 

Medelhög 

 

 



 

 
Italien 

 

2008 

 

for childhood obesity 

outpatient treatment 

undersöka resultatet av 5-

årsuppföljning. 

Barn med fetma i åldern 6-12 

år och deras familjer. 

Antal deltagare: 

31 st  

 

Bortfall: 

11 st 

beteendeteknik, näringslära 

samt främjande av fysisk 

aktivitet i det dagliga livet och 

leddes av ett 

multiprofessionellt team 

(barnläkare, dietist, KBT-

psykolog och sjukgymnast).  

Föräldrar (och andra 

familjemedlemmar) som 

behövde förändra beteende 

och levnadsvanor 

involverades aktivt i 

programmet för att kunna 

stödja och vara en bra 

förebild. Gruppen träffades 2 

ggr/v i 9 veckor.  

Sammanlagt var 8 

uppföljningsbesök planerade 

för att ge fortsatt stöd till 

barnen och deras föräldrar. 

 

Mätmetoder: 

Antropometriska mått, 

frågeformulär (the Family 

Habit Inventory och CBCL) 

samt observationsverktyg 

(Frostig and Maslow). 

energiintag samt positiva 

förändringar gällande 

emotionella och sociala 

aspekter på fetmarelaterade 

beteenden. 

 

10.  Hofsteenge GH, Weijs PJM, 

Delemarre-van de Waal HA, 
de Wit M, Chinapaw MJM 

 

Nederländerna  

 
2013 

Effect of the Go4it 

multidisciplinary group 

treatment for obese 

adolescents on health related 

quality of life: a randomised 

controlled trial 

BMC Public Health 

Att beskriva långsiktiga 

effekter av Go4it 

gruppbehandling, för 

ungdomar med fetma, på 

hälsorelaterad livskvalitet. 

 

Kvantitativ 

Randomiserad kontrollerad 

studie 

 

Barn med övervikt eller fetma 

i åldern 11-18 år och deras 

föräldrar. 

Antal deltagare: 

95 st 

57 st i interventionsgruppen 

38 st i kontrollgruppen 

 

Bortfall: 

13 st i interventionsgruppen 

9 st i kontrollgruppen 

 

Genomfördes 2006-2008. 

Gruppen träffades vid 7 

tillfällen med 2 veckors 

mellanrum. De fick utbildning 

om hälsosamma 

kostbeteenden, skärmbeteende 

och fysisk aktivitet av ett 

multiprofessionellt team 

(dietist, barnläkare och 

psykolog). Föräldrarna deltog 

i 2 föräldramöten som bestod 

av information om 

hälsosamma kostbeteenden 

och fysisk aktivitet, 

hälsoriskerna med övervikt 

och hur man kan stödja sina 

Efter 18 månader påvisades 

små, men positiva effekter på 

alla subskalor i PedsQL och 

BES. Två subskalor i PedsQL, 

fysisk hälsa och skolfunktion, 

ökade signifikant.  

 

 

 

Hög 

 

 



 

överviktiga barn att förbättra 

sitt beteende. 

Barnen deltog i 4 

uppföljningsmöten upp till 36 

veckor efter att interventionen 

avslutats.  

 

Kontrollgruppen fick 

sedvanlig behandling (remiss 

till dietist i hemkommunen). 

Mätmetoder: 

Frågeformulär (PedsQL, CHQ 

och BES). 

11.  Hofsteenge GH, Chinapaw M 

JM, Delemarre-van de Waal H 

A, Weijs PJM 
 

Nederländerna 

 

2014 

Long-term effect of the Go4it 

group treatment for obese 

adolescents: A randomised 

controlled trial 

Clinical Nutrition 

 

Att undersöka långsiktiga 

effekter av Go4it 

gruppbehandling för 

ungdomar med fetma. 

Kvantitativ 

Randomiserad kontrollerad 

studie 

Barn med övervikt eller fetma 

i åldern 11-18 år och deras 

föräldrar. 

Antal deltagare: 

97 st 

53 st i interventionsgruppen 

44 st i kontrollgruppen 

 

Bortfall: 

17 st i interventionsgruppen 

10 st i kontrollgruppen 

 

Genomfördes 2006-2008. 

Gruppen träffades vid 7 

tillfällen med 2 veckors 

mellanrum. De fick utbildning 

om hälsosamma 

kostbeteenden, skärmbeteende 

och fysisk aktivitet av ett 

multiprofessionellt team 

(dietist, barnläkare och 

psykolog). Föräldrarna deltog 

i 2 föräldramöten som bestod 

av information om 

hälsosamma kostbeteenden 

och fysisk aktivitet, 

hälsoriskerna med övervikt 

och hur man kan stödja sina 

överviktiga barn att förbättra 

sitt beteende.  

Barnen deltog i 4 

uppföljningsmöten upp till 36 

veckor efter att interventionen 

avslutats.  

 

Kontrollgruppen fick 

sedvanlig behandling (remiss 

till dietist i hemkommunen). 

Mätmetoder: 

Antropometriska mått, 

blodtryck och blodprov. 

BMI-SDS minskade 

signifikant i 

interventionsgruppen. 

Kroppssammansättning och 

metaboliska komponenter 

påvisade ingen signifikant 

behandlingseffekt. 

 

 

Hög 
 

 



 

12.  Savoye M, Shaw M, Dziura J, 

Tambollane WV, Rose P, 

Guandalini C, Goldberg-Gell 

R, Burgert T S, Cali AMG, 

Weiss R, Caprio S 
 

USA 

 

2007 

Effects of a Weight 

Management Program on 

Body Composition and 

Metabolic Parameters in 

Overweight Children A 

Randomized Controlled Trial 

The Journal of the American 

Medical Assosociation 

Att jämföra effekter av ett 

viktkontrollprogram för barn 

med övervikt med en 

kontrollgrupp, gällande fetma 

och metabola komplikationer. 

 

Kvantitativ 

Randomiserad kontrollerad 

studie 

Barn med BMI > 95:e 

percentilen i åldern 8-16 år 

och deras 

föräldrar/vårdnadshavare. 

Antal deltagare: 

209 st  

140 st i interventionsgruppen 

69 st i kontrollgruppen 

 

Bortfall: 

En del av 

interventionsgruppen 

avslutades vid inskrivning p g 

a stort bortfall. 

19 st i interventionsgruppen 

vid 6 månader och 30 st vid 

12 månader. 

18 st i kontrollgruppen vid 6 

månader och 23 st vid 12 

månader. 

Genomfördes 2002-2005. 

Barnen deltog i programmet, 

som leddes av ett 

multiprofessionellt team 

(dietist, socialarbetare och 

sjukgymnast), 2 ggr/v i 6 

månader och sedan varannan 

vecka i ytterligare 6 månader. 

Under de första 6 månaderna 

deltog barnen i fysisk aktivitet 

2 ggr/v och information om 

kost och beteendeförändring 1 

ggr/v. Barn och föräldrar 

deltog tillsammans i allt, 

förutom i beteendeterapi som 

var enskilt.  

Kontrollgruppen fick råd om 

kost och fysisk aktivitet av 

dietist och sjukgymnast samt 

psykosocialrådgivning av 

socialarbetare var 6:e månad. 

 

Mätmetoder: 

Antropometriska mått, 

blodtryck och blodprov. 

Positiva effekter på 

kroppssammansättning och 

insulinresistens upp till 12 

månader efter interventionen. 

Medelhög 
 

 

13.  Savoye M, Nowicka P, Shaw 

M, Yu S, Dziura J, Charvent 

G, O´Malley G, Serrecchia J 

B Tanborlane WV, Caprio S 

 

USA 
 

2011 

Long-term Results of an 

Obesity Program in an 

Ethnically Diverse Pediatric 

Population 

Pediatrics 

Att undersöka om positiva 

effekter av ett 

viktkontrollprogram i en 

etniskt blandad grupp med 

barn som har fetma kan 

upprätthållas upp till 24 

månader. 

Kvantitativ 

Randomiserad kontrollerad 

studie 

Barn med BMI > 95:e 

percentilen i åldern 8-16 år 

och deras 

föräldrar/vårdnadshavare. 

Antal deltagare: 

174 st 

105 st i interventionsgruppen 

39 st i kontrollgruppen 

 

Bortfall: 

En del av 

interventionsgruppen 

Genomfördes 2002-2005. 

Barnen deltog i programmet, 

som leddes av ett 

multiprofessionellt team 

(dietist, socialarbetare och 

sjukgymnast), 2 ggr/v i 6 

månader och sedan varannan 

vecka i ytterligare 6 månader. 

Under de första 6 månaderna 

deltog barnen i fysisk aktivitet 

2 ggr/v och information om 

kost och beteendeförändring 1 

ggr/v. Barn och föräldrar 

deltog tillsammans i allt 

förutom, i beteendeterapi som 

var enskilt.  

Efter 24 månader kvarstod 

behandlingseffekter på BMI, 

BMI-SDS, kroppsfett i 

procent, total mängd 

kroppsfett och vissa 

blodprover.  

 

 

Medelhög 

 

 



 

avslutades vid inskrivning p g 

a stort bortfall. 

19 st i interventionsgruppen 

vid 6 månader, 30 st vid 12 

månader och 60 st vid 24 

månader.. 

18 st i kontrollgruppen vid 6 

månader, 23 st vid 12 månader 

och 38 st vid 24 månader. 

Kontrollgruppen fick råd om 

kost och fysisk aktivitet av 

dietist och sjukgymnast samt 

psykosocialrådgivning av 

socialarbetare i 30 minuter var 

6:e månad. 

 

Mätmetoder: 

Antropometriska mått, 

blodtryck och blodprov. 

14.  Nowicka P, Höglund P, 

Pietrobelli A, Lissau I, 
Flosmark CE 

 

Sverige 

 
2008 

Family Weight School 

treatment: 1-year results in 

obese adolescents 

International Journal of 

Pediatric Obsesity 

Att utvärdera effektiviteten av 

behandling i familjeviktskola 

baserat på familjebehandling i 

grupp med ungdomar som har 

hög grad av fetma. 

Kvantitativ 

Kvasi-experimentell studie 

Ungdomar med hög grad av 

fetma i åldern 12-19 år och 

deras föräldrar. 

Antal deltagare: 

95 st 

72 st i interventionsgruppen 

23 st i kontrollgruppen 

 

Bortfall: 

7 st i interventionsgruppen 

 

Genomfördes 2003-2005. 

Interventionen pågick i 1 år. 

Det multiprofessionella teamet 

bestod av barnläkare, 

dietist/idrottstränare, 

barnsjuksköterska och 

familjeterapeut. 

Föräldrar och barn deltog i 

allmän information vid 4 

tillfällen (sammanlagt 4 

timmar) samt i information 

om nutrition och fysisk 

aktivitet vid ett tillfälle (1,5 

timma). 

Barnen deltog i information 

om nutrition och fysisk 

aktivitet vid 2 tillfällen 

(sammanlagt 3 timmar). 

Föräldrarna deltog i 

föräldrastöd vid 2 tillfällen 

(sammanlagt 3 timmar). 

Vid samtliga gruppmöten fick 

varje familj ett kort möte (max 
10 minuter) med 

barnsjuksköterska och/eller 

barnläkare. 

 

Kontrollgruppen fick ingen 

behandling. 

 

Mätmetoder: 

Antropometriska mått 

Ungdomar i 

interventionsgruppen med 

initialt BMI-SDS < 3,5 

påvisade signifikant 

minskning av BMI-SDS 

jämfört med ungdomarna i 

kontrollgruppen. Ungdomar 

med initialt BMI-SDS > 3,5 

påvisade ingen signifikant 
minskning av BMI-SDS. 

 

Medelhög 

 

 

 

 


