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Sammanfattning 
Övervikt och fetma är ett globalt folkhälsoproblem som på sikt kommer innebära stora 

hälsoproblem på såväl individ- som samhällsnivå. Både förebyggande insatser och 

behandling mot fetma har positiv effekt, men det är svårt och det krävs många medvetna 

förändringar och en hög motivation av såväl barnen och ungdomarna själva som hos familjen 

för att lyckas. Forskning visar att insatser ger bättre effekt ju tidigare i livet man startar. 

Gruppen funktionshindrade barn och ungdomar är en utsatt grupp som visat sig ha lägre 

grad av fysisk aktivitetsnivå, högre prevalens av övervikt och fetma och en större sjuklighet 

av en etablerad fetma. Främjande av hälsosamma levnadsvanor är en högt prioriterad fråga, 

men gruppen funktionshindrade har inte i tillräcklig grad uppmärksammats. Syftet med 

studien är att utforska genomförda forskningsinterventioner för att förebygga och/eller 

behandla fetma riktade till barn och ungdomar med funktionshinder samt att kartlägga 

vilken effekt dessa metoder har haft. Resultaten förväntas bidra till ökad förståelse för hur 

fortsatt forskning till denna målgrupp kan planeras samt tillföra fördjupad kunskap vid 

implementering av hälsofrämjande program. Strukturerade litteratursökningar genomfördes 

och analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att forskning på 

interventioner riktade mot gruppen funktionshindrade börjar komma, men att behovet att 

undersöka anpassade, verksamma metoder fortsatt är stort. Resultaten pekar mot att 

funktionshindrade och deras familjer möter större hinder att välja hälsosamma levnadsvanor 

än andra men att anpassade insatser och kunskap gör valen möjligt. Familjebaserade 

metoder för att förändra kost och motionsvanor samt anpassad fysisk träning verkar ge bra 

resultat på livsstilsrelaterad ohälsa. Kunskap för att kunna analysera individens 

förutsättningar är viktig för att kunna bibehålla ett salutogent förhållningssätt i arbetet med 

livsstilsrelaterad ohälsa för individer med funktionshinder.  
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Abstract 
Overweight and obesity is a global public health problem which could lead to serious health 

problems for the individual as well as for the society. Both prevention and treatment of 

obesity has positive effect, but it is difficult and takes great effort and high motivation from 

the family to succeed. Research has shown that intervention early in life produces better 

results. Disabled children and adolescents are overlooked groups, having a higher prevalence 

of overweight and obesity, a lower level of physical activity and a higher risk of negative 

health outcomes if obese. Promoting a healthy lifestyle is therefore of great importance, but 

interventions targeting disabled persons so far haven´t got enough attention. The aim of this 

thesis was to investigate research interventions made to prevent and/or treat obesity 

targeting children and adolescents with disabilities and to investigate what effect these 

methods have had. The results are expected to contribute to increased knowledge about 

how further research targeting this group can be formed and to contribute to a deeper 

understanding when implementing heath promoting programs.  A structured literature 

search was undertaken and was analyzed with qualitative content analysis. The result shows 

that research on the problem has started, but further investigation on effective intervention 

needs to be undertaken. The analysis shows that this group will probably face greater 

obstacles trying to choose a healthy life style than others but interventions and knowledge 

adjusted to this group seem to help. Family based interventions, changing eating habits, 

physical activity levels and adapted exercise to promote strength and fitness seems to have 

good results on lifestyle-related health problems. Knowledge to be able to analyze the 

individual’s conditions is important to be able to preserve a salutogenetic approach in the 

work with lifestyle related health problems in individuals with disabilities. 
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Bakgrund 

Övervikt och fetma – en ny epidemi 

Övervikt och fetma hos barn och unga är ett globalt folkhälsoproblem. Förekomsten av 

fetma ökar över hela världen, både i utvecklingsländer och rika länder, och redan 1997 

klassade expertisen samlad av världshälsoorganisationen - WHO problemet som en global 

epidemi (WHO, 2000). Prevalensen globalt har mer än dubblats sedan 80-talet och fler 

människor dör idag på grund av fetma än av undernäring (WHO, 2014).  I Sverige är 15-20% 

av alla 10 åringar överviktiga och 3-5% har en fetma (Folkhälsorapport, 2009). I Värmland är 

förekomsten något högre än i övriga Sverige och det medför hälsokonsekvenser för individen 

men också för folkhälsan på sikt (Engh-Kraft et al. 2014). Fetma är en sjukdom som allvarligt 

påverkar hälsan. Den medför många gånger stora sociala konsekvenser och en sämre 

livskvalitet för individen och medför en ökad risk för hjärtkärlsjukdom, endokrina sjukdomar, 

ledbesvär, metabola syndromet och olika former av cancersjukdomar (Daniels, 2009). Barn 

och ungdomar med fetma skattar en lägre självkänsla och en lägre livskvalitet jämfört med 

sina normalviktiga jämnåriga (Griffith 2010). Latner och Stunkard (2003) har visat att 

stigmatiseringen av barn med fetma har ökat även om förekomsten blivit vanligare så har 

inte diskrimineringen av individer med fetma minskat.  Att ha en fetma redan i barndomen 

medför en ökad risk att behålla den in i vuxen ålder (Herman et al. 2009). Fetma är en så 

kallad noncommunicable disease (NCD) vilket är ett samlingsbegrepp över kroniska, icke 

smittsamma sjukdomar som allvarligt påverkar hälsan. De utvecklas över tid och symptomen 

kommer smygande gradvis. Gemensamt för dessa sjukdomar är att de kan påverkas negativt 

av ohälsosamma levnadsvanor som rökning, inaktivitet, ohälsosam kosthållning och skadligt 

bruk av alkohol. Symptomen kan alltså förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor och är 

enligt WHO av högsta prioritet för att klara folkhälsan och upprätthålla välfärden globalt. 

NCD har en socioekonomisk koppling och utvecklas i en större omfattning i medel- och 

låginkomstläder vilket riskerar att öka ojämlikheten ytterligare (WHO, 2015). Stora 

världsomfattande jämförelser av prevalensen av fetma har visat att den ekonomiska 

kopplingen även återfinns inom länder där socioekonomiskt svaga individer har ett högre 

BMI. Även bland barnen i dessa familjer återfinns kopplingen till föräldrarnas utbildningsnivå 

och ekonomiska förutsättningar. En bidragande faktor kan vara att hälsosam mat är dyrare 

och att det kostar mer att låta barnen delta i organiserade fritidsaktiviteter (James et al. 
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2001). Barnfetma kommer på sikt att leda till ohälsa för individen och medföra stora 

kostnader för sjukvården och för samhället i form av minskad arbetsförmåga och förtidig 

död. För att resurserna inom hälso- och sjukvården ska räcka måste samhället satsa på 

prevention av ohälsosamma levnadsvanor på bred front. Man måste förändra 

förutsättningarna på samhällsnivå och inte lägga hela ansvaret för hälsosamma levnadsvanor 

på individen (Narbro & Neovius 2007; Flodmark et al.2007).  

Fetma definieras av WHO (2014) som en onormal ansamling av kroppsfett som kan leda till 

ohälsa och övervikt som ett tillstånd där man står på gränsen till att utveckla sjukdomen 

fetma. Gränsvärdena är definierade med hjälp av Body Mass Index (BMI). BMI är ett mått 

som bygger på förhållandet mellan en individs längd och vikt (vikt/längd2). Ett värde ≥25 

definieras som övervikt och >30 som fetma (WHO 2014). För ett växande barn ser värdena 

annorlunda ut och varierar med ålder. Den mest vedertagna definitionen för att få 

ålderanpassade gränsvärden för övervikt och fetma för barn är gjord av Cole et al (2000) och 

betecknas ISO-BMI 25 och ISO-BMI 30. För att kunna jämföra vikten mellan barn i olika åldrar 

och för att kunna mäta förändringar 

över tid så används standardiserade 

ålder- och könsanpassade BMI-

förändringspoäng – så kallad BMI-SDS 

(Body mass index – standard deviation 

score). Vanligen används Karlberg et al 

(2001) population som är baserad på 

svenska barn. Se figur 1 för grafisk bild 

med de kurvor och gränsvärden som 

reglerar övervikt och fetma anpassade 

till barnets ålder. 

Orsakerna till fetma ligger till stor del i generna och det arvsanlag man bär på. Arvsanlaget 

tillsammans med de livsstilsförändringar vi gjort med ökat energiintag i kombination med en 

stillasittande livsstil har gett en obes miljö som lett till den globala fetmaepidemi vi ser idag. I 

mycket ovanliga fall av tidigt utvecklad kraftig fetma finns en monogen fetma orsakad av 

ärftligt syndrom eller mutation (Dahlman 2007). Det är ännu inte helt klarlagt om det är 

osunda kostvanor eller minskad fysisk aktivitet som är den viktigaste faktorn för viktökning, 

Figur 1: ISO-BMI samt BMI-SDS för barn. 
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men det råder enighet bland experterna att ett ökat kaloriintag starkt bidragit till den 

globala fetmaepidemin. Söta drycker är en produkt som märker ut sig i sammanhanget. Den 

ger snabbt många kalorier utan att bidra till den mättnadskänsla som intag av mat ger 

(Andersson & Fransson, 2011). I rapporten Kalorier kostar (Andersson & Fransson, 2011) 

diskuterar man samhällets viktiga roll i att förändra förutsättningarna för att klara folkhälsan. 

Inkomster, matpriser och beskattningar, samhällsstrukturen och ojämlika socioekonomiska 

förutsättningar påverkar individens möjligheter till hälsosamma levnadsvanor. 

Även om arvsanlagen påverkar individens förutsättningar för att utveckla fetma så handlar 

insatserna för att behandla den om att förändra energibalansen för individen. Insatser mot 

övervikt och fetma handlar om att hjälpa familjerna etablera hälsosamma levnadsvanor 

genom att förändra kost- och motionsvanorna. Ett minskat intag av energi och/eller en ökad 

förbrukning av energi krävs för att inte fortsätta gå upp i vikt. Långsiktig energibalans och 

tillräcklig fysisk aktivitet är viktiga kriterier för hälsosamma matvanor och en hälsosam 

livsstil. Rekommendationerna om kostsammansättningen och graden av fysisk aktivitetsnivå 

finns beskrivna i de Nordiska näringsrekommendationerna (Nordiska ministerrådet, 2012).  

Behandling som erbjuds från hälso- och sjukvården riktar sig mot hela familjen och för 

mindre barn först och främst mot föräldrarna. Råden som ges bygger på den evidens som 

finns, men anpassas efter familjens behov. Behandlingsinsatser mot fetma handlar till stor 

del om att hjälpa familjerna att hitta sin motivation och motiverande samtal (MI) används 

som metod för att skräddarsy insatserna och motivera familjerna att ta små steg i rätt 

riktning (Vårdprogram 2012). Samma råd om hälsosamma levnadsvanor används även i de 

förebyggande insatserna. SBU (2004) beskriver ökning av fysiska aktivitetsnivån, ökat intag 

av frukt och grönt samt minskning av sötade drycker som verksamma faktorer för att 

förebygga och behandla övervikt och fetma. Skolaserade interventionsprogram som riktas 

mot både förändring av kostvanor och fysisk aktivitetnivå ger effekt. Resultaten är inte alltid 

så tydliga, men insatser på bred front som ges tidigt verkar ändå ha positiv effekt på 

viktutvecklingen. För att nå alla i befolkningen har det också visat sig gynnsamt att ge 

information till familjerna med material översatt till olika språk (Andersson & Fransson, 

2011). 

Ju tidigare man går in med insatser desto bättre resultat verkar man få. Danielsson (2011) 

har i sin avhandling visat att tidiga insatser ger bättre behandlingsresultat. Bäst resultat fick 
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man för barn i 6-9 års ålder och resultaten visade också att familjerna behöver gå i 

behandling under många år för att bibehålla sina livsstilsförändringar över tid. En redan 

etablerad fetma är svårbehandlad så prevention är viktigt att lyckas med för att undvika 

ohälsa och lidande för individen (Perlhagen et al. 2007).  

För att uppnå en jämlik vård på lika villkor för alla behöver utsatta riskgrupper 

uppmärksammas särskilt. I både behandling och riktad sekundärprevention mot riskgruppen 

behöver insatserna formas efter gruppens särskilda behov. En grupp av individer som på 

många sätt är en utsatt grupp i samhället är de som ha någon form av funktionshinder. 

Funktionshindrade – en utsatt grupp 

Funktionshinder är en paraplyterm som innefattar många former av diagnoser eller skador 

och definieras som den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i 

relation till omgivningen hon befinner sig i. En funktionsnedsättning är en nedsättning av en 

fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga som kan bero på medfödd eller förvärvad 

skada (socialstyrelsens termbank). Det är alltså i mötet med omgivningen som ett 

funktionshinder uppstår och hur stort det blir beror på graden av nedsättning, personlighet 

och omgivningens attityder och förmåga till anpassning. Många funktionsnedsättningar är 

livslånga och går inte att bota, men man kan behandla symptomen och stödja individen med 

hjälp av träning, hjälpmedel, pedagogiska och sociala insatser för att utvecklas optimalt och 

möjliggöra delaktighet (Lagerkvist 2012). Målgruppen är alltså en heterogen grupp av 

individer med skiftande behov. Barn med funktionshinder är på många sätt en utsatt och 

sårbar grupp som också ställer stora krav på familjen. Internationella studier har visat att 

dessa barn i högre grad utsätts för övergrepp och vanvård. Studier har visat så höga siffror 

som uppemot fyra gånger högre risk. Siffror från Sverige har visat att barn med långvarig 

sjukdom eller funktionsnedsättning löper dubbelt så stor risk att bli slagna (Svensson & 

Jansson, 2012).   

Resultaten av studier från olika länder och olika kulturer visar entydigt att prevalensen av 

övervikt och fetma är högre för barn och ungdomar med funktionshinder (Reinehr et al. 

2010). Neter et al. (2011) har visat att prevalensen av övervikt är tre gånger så hög och 

prevalensen av fetma nästan sex gånger så hög i gruppen funktionshindrade barn undersökt 

på skolbarn i Nederländerna. De fann signifikanta skillnader i barnens matvanor och graden 

av fysisk aktivitet jämfört med jämnåriga utan funktionshinder. De fann att barnen med 
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funktionshinder i lägre grad åt frukost och att de åt mindre mängd frukt och drack mer sötad 

dryck än sina jämnåriga skolkamrater. Över 70% av barnen uppgav att de inte deltog i någon 

organiserad idrottsaktivitet. Även barn med ett rörelsehinder har visat sig ha en ökad 

prevalens av fetma. Litteraturgenomgångar har funnit olika prevalens av fetma med ända 

uppemot 3,9-gånger ökad risk hos gruppen funktionshindrade (Liou et al. 2005). Det finns 

också forskargrupper i USA som tittat på prevalensen av fetma hos barn med Cerebral Pares 

kopplat till deras rörelseförmåga. De har funnit att barnen med gångförmåga hade en klart 

högre risk att utveckla fetma än barnen som var rullstolsburna (Rogozinski et al. 2007 : 

Hurvitz et al. 2008). Det finns även diagnoser som i sig ger ökad risk för fetma. Det gäller 

speciellt vid diagnoser som Laurence-Moon-Bardet-Biedls syndrom, Prader Willis syndrom, 

Downs syndrom, utvecklingsstörning och ADHD (Danielsson 2011).  

Man har också kunnat påvisa att unga med funktionshinder får en större sjuklighet på grund 

av sin fetma. De har en högre grad av kardiovaskulär sjuklighet och de får en ökad risk för 

problem sekundära till sin grunddiagnos (Reinehr et al. 2010). Självskattad ohälsa är enligt 

Socialstyrelsen (2011) tio gånger vanligare bland vuxna personer med funktionsnedsättning 

än bland den övriga befolkningen. Integrationen är ofta bristande och barn med 

funktionshinder har begränsad tillgång till fritidssysselsättningar och är oftare mobbade i 

skolan (Lagerkvist 2012). Behovet av att sätta fokus på denna riskgrupp är stort för att rikta 

insatser och eliminera de hinder för hälsosamma levnadsvanor som barn och ungdomar med 

funktionshinder har att kämpa mot utöver konsekvenserna av sitt funktionshinder. Det är en 

grupp individer som inte får den hjälp de behöver (Rimmer et al. 2007).  

Folkhälsa – på lika villkor 

Det övergripande målet för folkhälsan i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vi har en hög levnadsstandard och en god 

hälsa i Sverige generellt. Det har dock uppmärksammats att klyftorna ökar och att 

förutsättningarna för hälsa inte är lika goda för alla (Regeringens prop 2009/10:232). 

Ekonomiskt svaga familjer, invandrare och barn med en funktionsnedsättning pekas i 

folkhälsorapporteringen ut som grupper som har klart sämre förutsättningar för en god 

hälsa. Regeringen har pekat ut tre strategiska målområden för att förbättra 

förutsättningarna för god hälsa bland befolkningen. Det handlar om goda livsvillkor, 
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hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor samt att förebygga riskbruk av alkohol, 

narkotika, dopning, tobak och spel (Statens Folkhälsoinstitut, 2013).  

I Värmland har man sedan flera år tillbaka jobbat med främjande av hälsosamma 

levnadsvanor på ett övergripande plan. Verksamheter som riktar sig mot barn och ungdomar 

och deras familjer – både inom kommun, landsting och frivilligorganisationer, har i Värmland 

gått samman och tagit fram ett styrdokument för att få en gemensam strategi över hur både 

det förebyggande arbetet och behandling mot barnfetma ska gå till (strategidokumentet 

2012-2016). Man har tagit fasta på vikten av att samverka intersektoriellt för att få resultat i 

arbetet med att förebygga barnfetmautvecklingen i Värmland.  

Det är många aktörer som delar på ansvaret att ge barnen och familjerna bra förutsättningar 

för en god hälsa. Elevhälsan har ett stort ansvar för den förebyggande hälsovården för barn 

och ungdomar. De ansvarar även för det förebyggande hälsoarbetet gentemot de barn och 

ungdomar som har kontakter med sjukvården utifrån något tilläggshandikapp eller någon 

sjukdom. Stöd för behandling mot fetma ansvarar barn- och ungdomskliniken för via 

barnmottagningarna i länet eller på Obesitasmottagningen på barnkliniken i Karlstad 

(Vårdprogram 2012). Barn- och ungdomshabiliteringen och Barn- och ungdomspsykiatrin blir 

ett viktigt komplement och en samverkanspartner i såväl det förebyggande arbetet som i 

behandlingen mot övervikt och fetma för de barn som har ett funktionshinder. Insatser 

anpassade för att stödja barnen med ytterligare tilläggshandikapp eller sjukdom till 

hälsosamma levnadsvanor finns inte särskilt beskrivna i Vårdprogrammet eller 

Strategidokumentet. 

Samverkan är en viktig faktor för att lyckas med att vända fetmaepidemin. Man behöver 

jobba på bred front över sektorgränser och på såväl övergripande nivå som i arbetet 

gentemot de enskilda familjerna. Det arbete man har startat i Värmland genom att påvisa 

vägar för intersektoriell samverkan och ett delat ansvar för folkhälsofrågorna visar att man 

ligger i framkant och har hittat en verksam strategi. Det är helt i linje med vad man i det 

nyligen framtagna europeiska gemensamma policyramverket Hälsa 2020 

(Folkhälsomyndigheten 2015) beskrivit som verksamt. Genom Hälsa 2020 har länderna i 

Europa gått samman för att försöka beskriva vad som krävs för att lyckas med målet att 

påtagligt förbättra befolkningens hälsa och välbefinnande, minska ojämlikhet i hälsa, stärka 
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folkhälsan och garantera människocentrerade hälsosystem som är universella, rättvisa, 

hållbara och av hög kvalitet. I Hälsa 2020 beskrivs vikten av att ta ohälsan och dess 

konsekvenser för individen och för samhällsekonomin på allvar. För att komma tillrätta med 

folkhälsopolitiken behöver man ta ett helhetsgrepp och jobba över samtliga 

samhällssektorer – även utanför hälsosektorn och de offentliga institutionerna. Det behöver 

satsas resurser för att jobba förebyggande och mot individer i alla åldrar 

(Folkhälsomyndigheten 2015). Tillgänglighet för utsatta grupper och ökat fokus på det 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet är några av de viktigaste strategierna för 

att nå ökad jämlikhet och vård (Socialstyrelsen, 2011). 

Statens beredning för medicinsk utvärdering - SBU (2002; 2004) har i sina rapporter visat att 

både förebyggande arbete och behandling mot fetma ger resultat, men det krävs insatser på 

flera fronter för att familjerna ska lyckas förändra sina levnadsvanor. Däremot tycks det 

finnas svagt med kunskap som grundar sig i forskning riktat mot särskilt utsatta riskgrupper. 

Risken är stor att det inte går att överföra generella metoder och evidens från gruppen i 

övrigt friska barn, då barn med funktionshinder och deras familjer har andra behov. Denna 

litteraturstudie vill medverka till att öka förståelsen för vilka insatser som kan fungera i dessa 

grupper genom att sammanställa forskning som relaterar till förebyggande och behandlande 

insatser för att förhindra övervikt och fetma hos barn och ungdomar med funktionshinder.  

Syfte 

Syftet med studien är att utforska genomförda forskningsinterventioner för att förebygga 

och/eller behandla fetma riktade till barn och ungdomar med funktionshinder samt att 

kartlägga vilken effekt dessa metoder har haft. Resultaten förväntas bidra till ökad förståelse 

för hur fortsatt forskning till denna målgrupp kan planeras samt tillföra fördjupad kunskap 

vid implementering av hälsofrämjande program. 

Frågeställningar 

Vilka metoder har använts i interventioner som syftar till att förebygga och/eller behandla 

fetma hos barn och ungdomar med funktionshinder? 

Vilka utfall och effekter har interventionerna gett? 
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Teoretisk referensram  

Hälsa och ett salutogent förhållningssätt – funktionshinder till trots 

I denna studie har ett salutogent förhållningssätt enligt Antonowsky (2011) tillämpats för att 

försöka bibehålla synen på det friska och med ett genomtänkt språkbruk förstärka det friska 

trots att de individer som forskningen baserats på har ett funktionshinder. För att få ett 

gemensamt språk och gemensamma definitioner av vad funktionshinder är så har WHO tagit 

fram en klassifikation kallad International Classification of Functioning, Disability and Health - 

ICF (Socialstyrelsen 2003). Det är en modell som beskriver hälsa och hälsorelaterade 

funktionstillstånd. Funktionshinder blir således ett tillstånd som beskrivs genom 

funktionsnedsättningar, strukturavvikelser, aktivitetsbegränsningar eller 

delaktighetsinskränkningar. Om en funktionsnedsättning utgör ett funktionshinder eller ej 

beror ibland på omgivningen och hur den är anpassad efter individens förutsättningar. 

Modellen ICF omfattar därför även omgivningsfaktorer som interagerar med alla dessa 

begrepp.  

En individs upplevelse av hälsa handlar inte bara om frånvaro av sjukdom eller 

funktionshinder. Individens egna förmågor och känslan av att kunna hantera sin situation 

spelar en viktig roll. Antonowsky beskrev individens förutsättning för att hantera sin 

livssituation med orden begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Det ger en känsla av 

sammanhang – KASAM som underlättar hälsan (Antonowsky 2011). Antonowsky förordar 

det salutogena förhållningssättet – att fokusera på det friska för att stärka individens 

förutsättningar för att nå hälsa, oavsett förekomst eller risk för sjukdom. I både det 

förebyggande eller behandlande arbetet mot obesitas hos individer med ett funktionshinder 

blir det viktigt att kunna förhålla sig till de begränsningar som funktionshindret i sig medför. 

Kunskap om begränsningarna gör det möjligt för behandlaren att kunna eliminera dessa 

hinder och anpassa insatserna till individen för att kunna bibehålla ett salutogent 

förhållningssätt när man möter individen (Antonowsky 2011).  

Abeysekara et al (2014) har visat att man som vårdgivare kan ha stöd av ICF för att 

strukturera upp individens behov och anpassa stödinsatserna i behandling av fetma för 

gruppen funktionshindrade. Figur 2 visar deras anpassade modell där de försökt beskriva 

förutsättningar som påverkar individen utifrån hälsoaspekten fetma. Den anpassade 

modellen ger en struktur som klarar att omfatta de behov individen möter inom alla 
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domäner. Den strukturerar upp nedsättningar och begränsningar hos individen på 

kroppsfunktions-, aktivitets- och delaktighetsnivå. Modellen tar också hänsyn till 

kontextuella faktorer hos individen och i omgivningen.  

 

 

 

Centrala begrepp 

Body Mass Index (BMI) - är ett kroppsmasseindex som bygger på förhållandet mellan 

enindivids längd och vikt (vikt/längd2). Ett värde<18,5 definieras som undervikt, ett värde 

mellan 18,5-24,9 definieras som normalvikt, ett värde ≥25 definieras som övervikt och 

värden >30 som fetma (WHO 2014).  

Fetma - definieras av WHO (2014) som en onormal ansamling av kroppsfett som kan leda till 

ohälsa och övervikt som ett tillstånd där man står på gränsen till att utveckla sjukdomen 

fetma. 

Noncommunicable diseases (NCDs) - är en grupp kroniska sjukdomar som inte är 

smittsamma från person till person. Det är långvariga sjukdomar som vanligen utvecklas 

Figur 2: ICF-modellen modifierad av Abeysekara et al (2014). 
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långsamt över tid. De fyra vanligaste formerna av NCDs är hjärt-kärlsjukdom, cancer, 

kroniska luftvägssjukdomar och diabetes (WHO 2015). 

Funktionshinder - är en paraplyterm som innefattar mång former av diagnoser eller skador 

och definieras som den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i 

relation till omgivningen hon befinner sig i. En funktionsnedsättning är en nedsättning av en 

fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga som kan bero på medfödd eller förvärvad 

skada (socialstyrelsens termbank). 

Hälsa - definieras av WHO (1946) ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte bara som frånvaro av sjukdom eller funktionshinder. 

Hälsofrämjande åtgärd - är en åtgärd för att stärka eller bibehålla människors fysiska, 

psykiska och sociala välbefinnande (Socialstyrelsens termbank 2015). 

Folkhälsa - beskriver det allmänna hälsotillståndet i en befolkning. Medan ansvaret för 

individers hälsa är ett samspel mellan individ och samhälle är folkhälsan i högre grad ett 

ansvar för samhället (Nationalencyklopedin 2015). 

Förebyggande - definieras som en åtgärd för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp 

av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem. Förebyggande åtgärder delas in 

i primär- och sekundärprevention. Primärprevention kan vara individinriktad, gruppinriktad 

(gentemot grupper i befolkningen) eller strukturinriktad (gentemot samhällsstrukturer). 

Sekundärprevention definieras som en förebyggande åtgärd för att - i tidigt skede förhindra 

en negativ utveckling av fysiska, psykiska eller sociala problem, - förhindra återinsjuknande i 

tidigare genomliden sjukdom eller - förhindra att latent sjukdomstillstånd utvecklas till 

kliniskt fastställd sjukdom (Socialstyrelsens termbank 2015). 

Diagnoser kopplade till fetma:  

Laurence-Moon-Bardet-Biedls syndrom - beskrivs genom karaktäristiska symptom varav 

fetma och inlärningssvårigheter ingår. Både svårighetsgraden och antalet symtom kan 

variera mellan olika personer med sjukdomen, även inom samma familj. Uppskattningsvis 

föds ett till fyra barn varje år i Sverige med Bardet-Biedls syndrom, men det finns en 

osäkerhet kring hur vanligt det är och uppgifterna varierar (Socialstyrelsen, ovanliga 

diagnoser 2015). 
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Prader Willis syndrom - orsakas av en kromosomavvikelse som medför utvecklingsstörning, 

omåttlig aptit, kortväxthet, låg produktion av könshormoner och muskelslapphet. Ungefär 4-

5 per 100 000 barn föds med Prader-Willis syndrom. Det innebär att det i Sverige föds 6-8 

barn med syndromet varje år (Socialstyrelsen, ovanliga diagnoser 2015). 

Downs syndrom - Är en kromosomavvikelse som vanligen utgörs av trisomi 21, dvs. tre 

exemplar av kromosom nummer 21 i stället för det normala antalet två. Syndromet är orsak 

till ca 10 % av samtliga fall av psykisk utvecklingsstörning; det medför också ett antal 

kroppsliga hälsoproblem. Ett barn av 800–900 nyfödda har Downs syndrom 

(Nationalencyklopedin 2015). 

Utvecklingsstörning - är en vardaglig benämning på psykisk utvecklingsstörning, intellektuell 

funktionsnedsättning som uppstår under utvecklingsperioden, det vill säga före 16 års ålder, 

och är av sådan omfattning att en person behöver särskilt stöd av samhället 

(Nationalencyklopedin 2015). 

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) - är en utvecklingsavvikelse med debut i 

barndomen och med dominerande symtom i form av bristande uppmärksamhet, 

koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulskontrollbrist (Nationalencyklopedin 

2015). 

 

Metod 

För att på ett strukturerat sätt kartlägga metoder för att främja hälsosamma levnadsvanor, 

prevention eller behandling av fetma genomfördes systematiska litteratursökningar enligt 

Forsberg & Wengström (2013). Efter testsökningar och inläsning på området formulerades 

en plan för vilka sökord som skulle användas och i vilka databaser sökningarna skulle 

genomföras. Artiklarna från denna litteraturgenomgång har sedan analyserats med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2003) för att finna utfall och 

effekter av genomförda interventioner. 

Studien har genomförts med en induktiv ansats där författarens förförståelse för ämnet inte 

ska ha påverkat sökningar och tolkningar av resultaten. Samtliga artiklar som hittades via 
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den systematiska sökningen granskades med öppenhet och nyfikenhet för att bedöma om 

de utifrån inklusions- och exklusionskriterierna (se tabell 1) skulle tas med i den slutgiltiga 

analysen. Forskningsprocessen har noggrant beskrivits för att tillförsäkra studien dess 

trovärdighet.  

Sökord 

Ett antal testsökningar har genomförts för att kunna ta fram relevanta sökord och ringa in 

det aktuella forskningsområdet. Sökningarna genomfördes med för uppsatsen relevanta 

ämnesord som översatts till MeSH-termer och anpassades efter de ämnesord som den 

aktuella databasen föreslog. Sökorden som använts är: Obesity, Disabled persons/Disabled 

Children/Disability, Intellectual Disability, Prevention/Preventive health care, Treatment and 

Health Promotion. 

Sökorden har kombinerats med termen and för att rikta resultaten mot inklusionskriterierna 

för studien. Sökningarna gjordes med fetma, funktionshinder och prevention eller fetma, 

funktionshinder och behandling eller funktionshinder och hälsopromotion i de olika 

databaserna. Presentation av sökningarna och hur sökorden har kombinerats visas i bilaga 1. 

Databaser 

Sökningarna genomfördes i PubMed, Cinahl och AMED.  

PubMed är en bred databas som täcker medicin, omvårdnad och odontologi. Cumulative 

Index of Nursing and Allied Health (Cinahl) är en databas som täcker omvårdnad, nutrition, 

sjukgymnastik och arbetsterapi. Allied and Complimentary Medicine (AMED) är en databas 

för alternativmedicin, sjukgymnastik, arbetsterapi, rehabilitering, tal- och språkterapi och 

palliativ vård. 

Kompletterande sökningar har gjorts på internet och i sökmotorer för svenska uppsatser och 

avhandlingar. 

Kriterier för inklusion och exklusion av artiklar 

Kriterierna har utformats för att ringa in syftet att finna studier som utvärderar utfall och 

effekter av insatser för livsstilsförändringar för att förhindra fetma eller interventionsstudier 

på barn och ungdomar med redan etablerad fetma. Kriterierna har också valts för att rikta 
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urvalet mot studier riktade mot målgruppen barn och ungdomar med funktionshinder.  

Kriterierna finns beskrivna i tabell 1 nedan.  

 

 

Tabell 1: Inklusions- och exklusionskriterier för litteratursökningen. 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Ska svara upp mot frågeställningen och syftet Medicinering eller operationer som metod 

Ska handla om barn 0-18 år U-landsstudier 

Ska handla om individer med funktionshinder Individer boende på institution 

Ska handla om förebyggande insatser eller 

behandling av obesitas 

Specialprogram enbart för barn med Prader Willy 

Etiska överväganden ska ha gjorts  

Artiklar skrivna på engelska  

Artiklar publicerade senaste 10 åren  

Publicerade originalstudier  

 

Etiska aspekter 

Då ingen ny forskning genomförts gjordes ingen egen etisk ansökan. Urvalet av artiklar har 

genomförts så att studier som inte gjort någon forskningsetisk prövning har exkluderats. Det 

ger enligt Forsberg & Wengström (2013) en hållbar etisk prövning åt en litteraturstudie.  

Vetenskapsrådets riktlinjer (2011) ger en grundlig beskrivning av förhållningssätt som 

medför god forskarsed. God forskarsed uppnås genom att presentera samtliga data, både de 

som stöder och förkastar frågeställningen. Plagiat och fusk hör inte hemma i vetenskaplig 

forskning och presentation och citat av andras forskning ska göras så forskarna och deras 

resultat ges rättvisa. Dessa riktlinjer har varit vägledande för att med öppenhet och ärlighet 

genomföra denna litteraturstudie. 

Innehållsanalys 

För att få svar på forskningsfrågorna som ställts har resultatet från sökningarna granskats 

och jämförts med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2003). 
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Artiklarna har lästs många gånger för att få en bra bild av innehållet i dem. Analysen 

genomfördes i två olika steg. Första delen av analysen gjordes på metoddelen i artiklarna för 

att svara på frågan om vilka behandlingsmetoder man använt. Den andra delen av analysen 

gjordes på innehållet i artiklarnas resultat och diskussionsdelar för att beskriva de effekter 

och utfall man uppnått i studierna. Tillvägagångssättet i de två stegen kommer beskrivas var 

för sig. 

Steg 1 

I det första steget av analysen togs meningsenheter som beskrev metoden för 

interventionerna ut ur artiklarnas metoddel och kategoriserades. Det resulterade i tre olika 

kategorier som beskrev en viss typ av insats. Varje kategori kopplades sedan samman med 

vilket resultat de lett till i studien. Detta gjorde det möjligt att bedöma vilka interventioner 

som gett ett effektivt resultat på livsstilsförändringar, vikt och BMI för deltagarna. Exempel 

på hur analysen genomförts beskrivs i tabell 2. 

 

 

Steg 2 

I det andra steget av analysen togs meningsenheter som beskrev resultat, utfall och 

slutsatser ut från artiklarnas resultat och diskussionsdelar. De kodades och kategoriserades i 

7 olika kategorier. Genom analysen framträdde slutligen två olika domäner som beskrev 

olika typer av utfall. Exempel på hur kodningen gått till finns beskrivet i tabell 3.  

Tabell 3: Exempel på analysförfarande för kodning av resultat och utfall. 

Meningsenhet Kod Kategori 

Minskat intag av choklad och 
godis 

Kostval Hälsosamma val 

Signifikant ökning av aerob 
fitness 

Kondition Kroppsfunktioner 

Meningsenhet Kategori Behandlingsresultat 

Graded exercise program Anpassad träning Sign minskning BMI 

Different physical activities Fysisk aktivitet Inga sign ändringar BMI 

  Sign ökning physical fitness 

Health and wellness education  Hälsoutbildning Hälsosamma val oftare 

Tabell 2: Exempel på analysförfarande för interventioner kopplat till behandlingsresultat. 
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Signifikant ökning av benstyrkan Styrka Kroppsfunktioner 

Yngre barn hade större 
minskning av BMI 

Ålder Stödjande 

Mötte personal som var kunnig Kunskap Stödjande 

Allt tar längre tid  Tid Hindrande 

Resultat 

Resultat av genomförda sökningar 

Sökningarna genomfördes 2014-12-08. Litteratursökningen genererade totalt 411 artiklar 

som efter urvalsprocessen kondenserats till 7 för syftet relevanta studier. 

Urvalet genomfördes i tre steg och i det första urvalet gjordes genomläsning av abstracts 

efter artiklar som verkade passande för arbetets syfte och inklusionskriterier. Det gav 

sammanlagt 28 artiklar. I det andra steget gjordes en genomläsning och första granskning av 

artiklarna. Artiklar som beskrev ej genomförda planerade interventionsstudier exkluderades. 

Även artiklar som commentarys, rewievs eller likande sållades bort. Efter andra urvalet 

kvarstod 12 artiklar. I det tredje urvalet sparades endast de artiklar som fokuserade på 

interventioner riktade att behandla eller förebygga fetma. Artiklar som exkluderades hade 

ett närliggande fokus med samma målgrupp av barn och ungdomar med funktionshinder, 

men hade inte som mål att förebygga eller behandla fetma. Efter tredje urvalet kvarstod sju 

artiklar som omfattades av studiens syfte och inklusionskriterier och inkluderades i denna 

uppsats. Se tabell 4a och 4b för sammanfattande beskrivning av de inkluderade artiklarna.
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Tabell 4a: Beskrivning av de inkluderade artiklarnas titel, författare, design, publiceringsår, land och urval. 

 
 Titel Författare Design År Land Urval 

I 

 

The influence of combined exercise 

training on indices of obesity, 

physical fitness and lipid profile in 

overweight and obese adolescents 

with mental retardation. 

Elmahgoub, S.M., Lambers, 

S., Stegen, S., Van 

Leathem, C., Cambier, D., 

& Calders, P. 

Quantitative randomized 

controlled trial. 

2009 Belgium 14-22 yrs adolescents with moderate to severe mental 

retardation form two special schools in Belgium. N=30. 

II 

 

Physical activity, dietary habits and 

overall health in overweight and 

obese children with intellectual 

disability or autism. 

Hinckson, E.A., 

Dickinsson, A., Water, T., 

Sands, M., & Penman, L. 

Qualitative and 

quantitative measures pre-

post intervention. 

2013 New  

Zealand 

Children and youth over 7 yrs with intellectual 

disability or autism attending one of two special schools 

in Auckland. N=22. 

III 

 

Living well with disability: needs, 

values and competing factors. 

Mudge, S., Kayes, N.M., 

Stavric, V.A., Channon, 

A.S., Kersten, P., & 

McPherson, K.M.   

Qualitative interview study 

with a participatory action 

research design involving 

key stakeholders. 

2013 New  

Zealand 

Disabled people age 10-69 yrs with physical, sensory 

and/or intellectual impairment managing 

communicating in group and family, representatives of 

advocacy groups and service  providers. N=146. 

IV 

 

Park-based afterschool program to 

improve cardiovascular health and 

physical fitness in children with 

disabilities. 

Haney, K.,. Messiah, S.E., 

Arheart, K.L., Hanson, E., 

Diego, A., Kardys, J., 

Kirwin, K., Nottage, R., 

Ramirez, S., Somarriba, G., 

& Binhack, L.  

Quantitative pilot study. 

Single arm, pre-post 10 

month design. 

2014 USA 6-22 yrs children and youth with a developmental 

and/or intellectual disability who participated in an 

afterschool health and wellness program. N=52.  

V 

 

Influence of 12-week exercise 

training on fat mass percentage in 

adolescents with Down syndrome. 

Ordonez, F.J., Rosety, M., 

& Rosety-Rodriguez, M. 

Quantitative pre-post 

intervention. 

2006 Spain 15-17 yrs adolescents with Down syndrome 

participating in a 12-week physical exercise 

intervention. N=22. 

VI 

 

Outcomes of a weight management 

clinic for children with special 

needs. 

Dreyer-Gillette, M.L., 

Odar-Stough, C., Beck, 

A.R., Maliszewski, G., 

Best, C.M., Gerling, J.K., & 

Summar, S. 

Quantitative pre-post 

intervention. 

2014 USA 2-19 yrs children with special needs participated in a 

multidisciplinary weight management clinic 

adapted for children with special needs. N=76. 

VII 

 

Effects of the Fitkids Exercise 

Therapy Program on Health-

Related Fitness, Walking Capacity, 

and Health-Related Quality of Life. 

Kotte, E.M.W., de Groot, 

J.F., Winkler, A.M.F., 

Huijgen, B.C.H., & Takken, 

T. 

Quantitative quasi-

experimental single-group 

longitudinal study. 

2014 Netherlands 6-17 yrs children with chronic disease or disability 

referred to the Fitkids programe. N=52. 
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 Syfte/frågeställningar Metod Resultat 

I 

 

To investigate the effect of combined exercise 

training on indices of body composition, 

physical fitness and lipid profile in 

adolescents with mental retardation. 

Groups were matched for age, sex and mental 

retardation. N=15 received 10 weeks of exercise 

training program. N=15 control group. Measures were 

taken before and after training period. 

Weight, BMI, waist and fat mass decreased significantly while relative fat-

free mass increased. Triglycerides, total cholesterol and low-density 

lipoprotein decreased significantly, while high-density lipoprotein 

increased. Muscle strength, muscle fatigue resistance and sit-to-stand were 

ameliorated. PeakVO2/peak power decreased significantly. 6-min walk test 

distance increased 50m.   

II 

 

To investigate the effectiveness of a program 

in managing weight, through changes in 

physical activity and nutrition behaviors in 

children and youth with intellectual disability 

or autism.  

10-week school-based program for pupils and their 

family. Changes were measured by tests and 

questionnaires at baseline, immediately after 

completion of the program and followed up after 24 

weeks. Semi-structured interviews was done with 

teachers and parents. 

Most quantitative outcomes were either unclear or trivial. The only positive 

change was observed in the 6-min walk test at the 24 week follow up. 

There was a substantial reduction in the sweet consumption. 

The qualitative outcomes were positive reporting health gains, social gains 

and program that fits these children’s special needs. 

III 

 

To better understand the issues faced by 

disabled people when engaging in physical 

activity and healthy eating. 

Two cyclical faces with interviews followed by 

analysis, reflection and refinement. Data from phase A 

were analyzed using conventional content analysis to 

find themes. In phase B a structured template was used 

to summarize participant´s agreement or disagreement 

on with the draft themes and recommendations until 

they were refined based on participants´ corroboration.  

Seven interconnecting themes that related to engagement in living well 

behaviors emerged with a wide range of external factors impacting on 

living well options. It emphasized the complexity faced by a disabled 

person when balancing the external factors with their own personal values 

and needs in order to arrive at a decision to engage in healthy living 

behaviors.   

IV 

 

To evaluate the effect of a structured 

afterschool program housed in a large county 

parks system on several obesity-related health 

outcomes among children with disabilities. 

The Fit-2-play program included daily physical 

activities and one lesion/week with wellness education. 

Pre-post comparison of health related outcome 

variables. Height, weight, waist/hip/midarm 

circumference, fitness tests and a 9-item health and 

wellness knowledge assessment was conducted.  

The overweight/obese group significantly improved the numbers of sit-ups 

and push-ups and the mean health and wellness knowledge composite 

scores. 

No significant changes were seen in BMI or anthropometric measures. 

V 

 

To evaluate the influence of 12-week exercise 

training on fat mass percentage in adolescents 

with Down syndrome. 

Anthropometrical measures was measured before and 

after. The training program consisted of 3 

sessions/week both on land and in water. 

The mean value of the percentage of fat mass was reduced significantly.  

VI 

 

To evaluate the effectiveness of a 

multidisciplinary tailored intervention to treat 

obesity among youth with special needs. 

Family based individual designed behavioral and 

psycoeducational program. Modification of goals 

monthly. Baseline and 6 month follow up with 

evaluation of BMIz and food preferences. Weight and 

height vas measured at each appointment to the clinic.  

Significant reduce of BMIz and significant increases in fruit, vegetables 

and grains eaten.  

VII 

 

To determine the effects of the Fitkids 

program on health-related fitness, walking 

capacity, and HRQoL in children with 

disabilities or chronic conditions. 

6 months graded exercise training program 2 

sessions/week. Health-related fitness (aerobic fitness, 

anaerobic fitness, and muscle strength), walking 

capacity, and HRQoL were evaluated at baseline and 

after 3 and 6 month training.  

After 6 months significant interventions effects were found for aerobic- and 

unaerobic fitness, muscle strength and walking capacity. On HRQoL 

measure significant improvements were found for the self-reported and 

parent-reported physical and emotional domains and for the parent reported 

total score for HRQoL.  

Tabell 4 b: Beskrivning av de inkluderade artiklarnas syfte, metod och resultat. 
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Samtliga studier riktade in sig på målgruppen barn och unga med funktionshinder och hade 

syftet att utvärdera behandlingsmetoder (I-VI) för att minska övervikt och fetma och 

förbättra hälsosamma levnadsvanor eller att beskriva faktorer som påverkade målgruppens 

möjligheter att genomföra livsstilsförändringar (VII). De använde sig av både kvalitativa och 

kvantitativa mått för att utvärdera utfall. De flesta studierna (I-II, IV-VII) använde en 

experimentell design som mäter utfall före och efter interventionen.  Studie I var den första 

studien som använde en randomiserad, kontrollerad design på denna målgrupp vilket 

stärker trovärdigheten i resultaten. Forskningen genomfördes i USA, Nya Zeeland, 

Nederländerna, Spanien och Belgien. Studierna är publicerade från 2006 och framåt, men de 

flesta studierna är dock publicerade efter 2013. Interventionsstudierna (I-VI) inkluderade 22-

76 barn, medan intervjustudien (VII) inkluderade 157 barn och vuxna. Tre av studierna (I, V, 

VII) utvärderade effekten av anpassade träningsprogram. Två av studierna (II, IV) 

utvärderade skolbaserade interventionsprogram med dagliga aktiviteter och 

teoriundervisning mot barn och föräldrar. En studie (VI) utvärderade effekten av 

multidisciplinära behandlingsinsatser på en klinik med syftet att motivera familjer till mer 

hälsosamma levnadsvanor. Den sista studien (III) var en intervjustudie som beskriver de 

förutsättningar och förmågor som hjälper eller försvårar för individer med funktionshinder 

när de försöker implementera hälsosamma levnadsvanor. 

Resultat av innehållsanalysen 

Resultaten har sammanställts utifrån tre domäner som handlade om genomförda 

behandlingsmetoder, faktorer som hjälper eller stjälper samt beskrivna hälsoförändringar. 

Tillsammans ger de en beskrivning av de genomförda interventionerna och hur olika faktorer 

påverkar valet av hälsosammare levnadsvanor utifrån målgruppens särskilda behov. 

Resultaten beskriver också effekter av genomförda interventioner i form av beskrivna 

hälsoförändringar för individen. Figur 3 visar en grafisk presentation av resultatet. De olika 

domänerna och hur de har byggts upp av de tillhörande kategorierna beskrivs var för sig i de 

kommande tre avsnitten. 

 



23 
 

         

 

 

 

Genomförda behandlingsmetoder för att förebygga eller behandla fetma 

Den första domänen formades utifrån genomförda behandlingsmetoder. Sex olika 

behandlingsinterventioner är inkluderade och beskrivna i denna litteraturgenomgång (I-II, 

IV-VII). Studie III beskrev ingen behandlingsintervention och är därför inte med i steg ett av 

analysen. Domänen genererades av kategorierna anpassad träning, hälsoutbildning och 

fysisk aktivitet. Samtliga inkluderade studier hade någon eller några positiva resultat av sina 

interventioner, men inte alla studier påverkade deltagarnas BMI vilket varit ett av 

huvudsyftena i denna litteraturgenomgång. Varje kategori har kopplats samman med det 

utfall som beskrivits i studien. Exempel på analysarbetet beskrivs i tabell 2 i metodavsnittet. 

Anpassad träning 

Tre studier utvärderade rena träningsinterventioner (I, V, VII) där deltagaren fick ett 

anpassat träningsprogram med styrke- och konditionsövningar. De hade olika långa 

interventionsperioder och olika antal träningstillfällen per vecka. Trots detta fick man i 

samtliga studier positiva resultat på välmående och kroppsfunktioner även BMI och 

lipidstatus i den studie där man tittat på detta.  

Hälsoutbildning 

Tre studier utvärderade mer omfattande interventioner som syftade till att påverka både 

kost, motion och hälsokunskap hos deltagarna (II, IV, VI). Två av studierna (II, IV) var 

skolbaserade interventionsprogram med daglig fysisk aktivitet och teoripass och en studie 

Genomförda 
behandlingsmetoder 

Anpassad träning 

Hälsoutbildning 

Fysisk aktivitet 

Faktorer som hjälper 
eller stjälper 

Det anpassade 
pusslet 

En mur av hinder 

Beskrivna 
hälsoförändringar 

Förändring i 
kroppsfunktioner 

Hälsosammare 
val 

Stärkt välmående 
med ökad social 

interaktion 

Figur 3: Sammanställning över interventioner, resultat och utfall av insatser 

riktade till barn och ungdomar med funktionshinder. 
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(VI) utvärderade resultatet av insatserna på en överviktsmottagning på en klinik för barn 

med funktionshinder. Undervisningsdelarna i interventionerna riktade sig till både barnen 

och ungdomarna och deras föräldrar. Innehållet är inte så väl dokumenterat, men handlade 

om strategier för bra val kring kost, hälsosamma levnadsvanor och motivation. Samtliga 

program fick bra effekter på upplevd hälsa, hälsosamma levnadsval, välmående och 

motoriska färdigheter.  

Fysisk aktivitet 

Samma tre studier (II, IV, VI) bygger upp resultaten i kategorin fysisk aktivitet. De två 

skolbaserade programmen (II,IV) fick inga eller triviala effekter på BMI och 

kroppskonstitution. Fysiska aktiviteten i dessa program är beskrivna i form av sport, lek och 

fysisk aktivitet vilket skiljer interventionerna från de andra studierna som byggt upp 

kategorin anpassad träning. Den tredje studien (VI) utvärderade ett teams viktsmottagning 

på en klinik för barn med funktionshinder. Man använde motiverande hälsosamtal och 

formulerade målsättningar kring kost och motionsförändringar som man sedan jobbade med 

hemma i familjen. Insatserna var anpassade efter varje individ och familjs behov och följde 

därför inte en beskriven mall. Insatserna gav effekter på både hälsosamma levnadsval, 

kroppskonstitution och BMI. Således hade motiverande hälsosamtal med anpassade 

målsättningar för interventioner hemma i familjen goda resultat även om ingen organiserad 

träning genomfördes i studien. Studien beskrev inte intensiteten i de träningsinsatser som 

genomfördes. 

Faktorer som hjälper eller stjälper i valet av hälsosamma levnadsvanor 

I denna domän återfinns kärnan i vad som är utmärkande för barn och ungdomar med 

funktionshinder, men också utmaningar för föräldrar och personal som ska stötta 

individerna till mer hälsosamma levnadsvanor. Dimensionen faktorer som hjälper eller 

stjälper byggdes upp av de två kategorierna ”det anpassade pusslet” och ”en mur av hinder”. 

Resultaten som byggde upp dessa kategorier kom framförallt från intervjuer – dels med 

ungdomarna själva, men också av åsikter från föräldrar och personal i barnens omgivning. 

Mycket av innehållet som beskriver de stödjande eller hindrande faktorerna återfinns i båda 

kategorierna beroende på utformningen. De kunde fungera som stödjande faktorer som 

hjälpte individen att välja hälsosamma val och delta i fysiska aktiviteter eller fritidsaktiviteter 

när de var av stödjande och inkluderande karaktär. Samma faktorer återfinns i kategorin en 
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mur av hinder när de beskrevs som brist på eller exkluderande. Koderna som bygger upp 

kategorierna det anpassade pusslet och en mur av hinder har sammanställts och presenteras 

i form av två modeller (figur 4 & 5).  

Det anpassade pusslet 

De stödjande koderna beskrivs i figur 4 – 

det anpassade pusslet. Resultaten 

kommer från tre av studierna (II, III, VI) 

och bygger på svar från både enkäter och 

intervjuer. Studierna beskriver vikten av 

att insatserna är anpassade efter 

individens särskilda behov. Det krävs 

också att den fysiska miljön är tillgänglig 

och att man möts av kunnig personal som har rätt attityd och vilja att ta tillvara individens 

styrkor och åsikter för att motivera till förändring. Sammantaget visar studierna att ett stort 

ansvar vilade på föräldrar eller assistenter för att individen skulle få tillgång till insatserna 

och föräldrarna behövde också känna trygghet till att barnen skulle bli omhändertagna av 

kunnig personal för att våga släppa iväg dem. Tidiga insatser mot yngre barn var också en 

stödjande faktor som ledde till bättre resultat. Bilden växte fram av ett anpassat pussel som 

när bitarna föll på plats gav förutsättningar och trygghet som möjliggjorde hälsosamma 

levnadsval även för barnen och ungdomarna som har funktionshinder.  

En mur av hinder 

Koderna som byggde upp kategorin en mur av hinder 

beskrivs i figur 5. Resultaten kommer från två av studierna 

(II,VI) och bygger på intervjusvar. Många av faktorerna som 

beskrivs som hinder är motsatsen till koderna under 

individstödjande strukturer. De beskriver miljöer som inte 

är tillgängliga och attityder och okunskap som gör att 

insatserna för att främja goda levnadsvanor inte når fram. 

De beskriver också insatserna som resurskrävande och att 

tid och pengar inte alltid räcker till. Barnen är många 

gånger utlämnade till engagemanget hos föräldrar och 
Figur 5: En mur av hinder. 

Figur 4: Det anpassade pusslet. 
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personal och det blir en faktor de inte kan påverka själv som har stor betydelse för hur 

resultatet ska bli. Upplevelserna är ofta att barriären för att göra hälsosamma val är mycket 

större än för andra. Om inte motivationen finns hos individen själv så krävs det mycket av 

föräldrarna för att orka genomföra de förändringar som krävs. Det bildar en mur av hinder 

som många gånger blir för hög för att orka forcera.   

Beskrivna hälsoförändringar hos individen 

Domänen beskrivna hälsoförändringar byggdes upp av de tre kategorierna förändring i 

kroppsfunktioner, hälsosammare val samt stärkt välmående med ökad social interaktion. 

Resultaten som byggde upp dessa kategorier kom från både kvantitativa mätresultat och 

enkätsvar samt från kvalitativa resultat baserade på intervjusvar. Resultaten bygger på 

resultaten från sex av de inkluderade studierna (I-II, IV-VII). Artikel III utvärderade inga 

hälsomått. Analysen har gett svar på vilka hälsoförändringar man fått fram genom de olika 

interventionerna i studierna. Dock har resultaten i de olika studierna skiftat stort. Några har 

uppnått goda resultat medan andra nått endast triviala eller till och med obefintliga resultat. 

Kopplingen mellan positiva utfall och val av intervention gjordes i steg ett av analysen. 

Förändring i kroppsfunktioner 

Studierna (I-II, IV-VII) visar hur vissa insatser gett effekt i form av förändrade 

kroppsfunktioner i form av uppmätta resultat på funktions- och aktivitetsnivå för individen. 

Det handlade om styrka, kondition, motorisk funktion, gångförmåga, kroppskonstitution, 

lipidstatus, vikt eller BMI.  

Hälsosammare val 

Några studier (II, IV & VI) visar att interventionerna lett till hälsosammare val där individen 

eller familjen hade uppnått en ökad medvetenhet om valen man gjorde i vardagen. 

Familjerna prioriterade sin hälsa högre och man tänkte på vad man stoppade i sig innan man 

åt onyttigheter i vardagen. Det kunde handla om att äta mer frukt och grönt eller ett minskat 

intag av godis.  

Stärkt välmående med ökad social interaktion 

I resultaten (II, VII) illustreras att vissa barn uppnår stärkt välmående med upplevda 

förbättringar på hälsan som fångades upp i intervjuresultaten men också från mått 

uppmätta i enkäter som fångade livskvalitet och hälsa. Föräldrarna beskrev att barnen blev 

friskare och fick bättre närvaro i skolan. De skattade högre livskvalitet, fysiskt och psykiskt 
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välmående. Positiva bieffekter av interventionsprogrammen var att barnen fick nya kamrater 

och föräldrarna fick en större tilltro till vad barnen faktiskt klarade av.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna magisteruppsats var att utforska genomförda forskningsinterventioner för 

att förebygga och/eller behandla fetma riktade till barn och ungdomar med funktionshinder 

samt att kartlägga vilken effekt dessa metoder hade. Resultatet visar att insatser anpassade 

för denna målgrupp ger effekt. Det krävs dock mer forskning på området för att säkerställa 

att effektiva och evidensbaserade metoder används. 

Syftet var också att resultaten skulle kunna bidra till ökad förståelse för hur fortsatt forskning 

till denna målgrupp skulle kunna planeras samt att tillföra fördjupad kunskap vid 

implementering av hälsofrämjande program. Resultaten och diskussionen av dessa i 

förhållande till tidigare forskning på området ger en bild av hur förutsättningarna för 

målgruppen ser ut och av hur interventioner utfallit, vilket förhoppningsvis ger en användbar 

kunskap för fortsatt forskning på området.  

Denna litteraturgenomgång har visat att det är många faktorer som påverkar 

behandlingsresultaten och att man behöver skräddarsy insatserna efter barnens omfattande 

behov för att undanröja alla hinder som annars sätter käppar i hjulen för familjerna. Bilden 

(figur 4) över det skräddarsydda pussel av faktorer som påverkar individen kan vara till hjälp i 

utformningen av insatser för att anpassa efter individens behov. Tillsammans med bilden 

(figur 5) över den mur av hinder som individen och dennes föräldrar ställs inför ger det en 

fingervisning om hur svårt det många gånger är att göra hälsofrämjande val i vardagen. 

Funktionshindrade barn, ungdomar och deras familjer möter många hinder och svårigheter i 

sin vardag – fler än de flesta andra familjer har att brottas med. Detta visar sammantaget att 

Socialstyrelsens rekommendationer (2011) med rådgivande samtal inte är tillräckligt för att 

uppnå goda resultat i målgruppen. Resultaten i denna studie indikerar att det krävs mer 

komplexa, skräddasydda insatser, insatta i ett tidigt skede för att nå målgruppen 

funktionshindrade. Även om underlaget i denna litteraturgenomgång är för litet för att 

kunna dra några generella slutsatser så kan det hjälpa till att bygga en säkrare 
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kunskapsgrund för att erbjuda insatser anpassade efter behov. Om man breddar 

sökperspektivet och inkluderar studier inom liknande områden med motivationsstudier, 

föräldrastödsinterventioner eller rena träningsstudier i andra syften än just för att reglera 

övervikt och fetma så får man fler träffar på sina sökningar. Tillsammans med slutsatserna i 

dessa studier börjar det finnas en hel del kunskap som ger möjligheten att bygga 

behandlingsinterventioner riktade mot funktionshindrade baserade på vetenskapliga 

resultat.  

De hinder mot att välja hälsosamma levnadsvanor som framkommit i denna studie stämmer 

väl överens med hinder beskrivna i andra studier genomförda på denna målgrupp (Shields et 

al 2012; Lauruschkus 2015). Det område som verkar mest ingående studerat är faktorer som 

påverkar graden av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med funktionshinder. Att öka den 

fysiska aktivitetsnivån är en viktig del i behandlingen av fetma så fynden är i högsta grad 

relevanta att jämföra med resultatet i denna studie. Lauruschkus (2015) har i sin avhandling 

funnit att svenska barn med motoriska funktionshinder i lägre utsträckning deltar i fysiska 

fritidsaktiviteter. De hinder och stödjande faktorer hon beskriver är i stor utsträckning de 

samma som framkommit i denna litteraturgenomgång. Barnen med CP-skador beskrev även 

smärtor och trötthet som hinder för att vara fysiskt aktiv. Dessa ytterligare hinder kan ju 

komma sig både av hur man ställt frågorna i studien eller att målgruppen skiljer sig från de 

inkluderade i de granskade artiklarna i denna litteraturgenomgång. Det verkar finnas en hög 

grad av samstämmighet i de hinder som beskrivs i litteraturen (Shields et al 2012). De är 

komplexa och multifaktoriella och för gruppen funktionshindrade handlade de om negativa 

attityder, otillgänglighet, program som inte är anpassade och bristen på kunskap hos 

personalen. De stödjande faktorer som underlättar deltagande i fysiska aktiviteter är inte 

lika väl undersökta. Barnets egen vilja och motivation att vara aktiv, engagerade föräldrar, 

tillgänglighet och kunnig personal påverkade aktivitetsnivån hos barnen och finns samtliga 

beskrivna i modellen över det anpassade pusslet (figur 4). 

I en review- artikel (McPherson et al. 2013) om förebyggande insatser mot fetma hos barn 

och ungdomar med fysiska funktionshinder drar man slutsatsen att underlaget för att kunna 

genomföra evidensbaserade insatser mot denna grupp är bristande. Det man fann var att 

alla studier med positiva resultat inkluderade insatser för att öka fysiska aktivitetsnivån och 

att samtliga studier som redovisade positiva resultat på styrkenivåerna hade 
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träningsprogram som var graderade med en ökning under studiens gång. 

Behandlingsresultaten var även kopplade till om studien använde motivationsstrategier och 

att barnen själva fick vara med och besluta om mål eller insatser. Endast hälften av studierna 

som försökte motivera barnen att delta i idrottsaktiviteter hade ett positivt resultat. Dessa 

fynd är intressanta då de samstämmer med den här studiens resultat kring att de metoder 

som verkligen visat effekt på BMI var relaterade till anpassad träning. Det verkar som 

intensiteten på den fysiska aktiviteten kan ha betydelse för resultatet på behandlingen av 

övervikt och fetma. Det kan också ha en koppling till individens begränsningar och en 

exkluderande miljö som gör att aktiviteter och deltagande i idrott inte ger den grad av fysisk 

aktivitet som krävs för att ge resultat på hälsan. Anpassade träningsprogram kanske ger 

större hälsovinster om man tittar på ohälsotal kopplade till fetma. Insatser som i denna 

litteraturstudie kodades som fysisk aktivitet gav inte samma koppling till en minskning av 

BMI som insatser som kodades som anpassad träning. Det finns således en 

överensstämmelse mellan resultatet i McPherson et al review (2013) och fynden i denna 

litteraturgenomgång, vilket stärker trovärdigheten av resultatet.  

Även i en review över insatser mot fetma hos barn med en utvecklingsstörning (Jinks et al. 

2011) kunde man konstatera att underlaget för evidens är bristande och att det behövs mer 

forskning på området. Slutsatserna man dragit handlar om att man måste anpassa 

informationen till rätt nivå för att individen ska förstå och att det är viktigt att inkludera 

föräldrar och vårdpersonal för att få effekt av interventionen. Många av studierna använde 

olika beteendeförändringsstrategier med gott resultat. Interventionerna riktade mot enbart 

gruppen barn med utvecklingsstörning skiljde sig till viss del från dem riktade mot enbart 

barn med rörelsehinder. Som en röd tråd i många av studierna beskriver man de många 

hindren som denna grupp står inför och behovet av att anpassa interventionerna för att nå 

resultat.  

Samtliga studier som är inkluderade i denna uppsats är genomförda utomlands, men det 

finns ändå mycket som talar för att man även i Sverige har varit mindre lyckosam med 

anpassningen av förebyggande och behandlande insatser anpassade för barn och ungdomar 

med särskilda behov. Regeringen har uppmärksammat att förutsättningarna för hälsa hos 

personer med funktionsnedsättning är bristande. Folkhälsa är ett av nio prioriterade 

områden för regeringens pågående strategi för funktionshinderpolitiken. I den senaste 
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delrapporten (Dnr 00599/2014) med uppföljning om hur arbetet med att främja goda 

levnadsvanor för personer med funktionsnedsättningar går har man funnit att de flesta 

kommuner fortfarande inte riktar några insatser mot denna utsatta grupp. Man har också 

fångat upp ett intresse från kommunerna att få hjälp med vad man kan göra för att hjälpa 

denna grupp. Utredningen har inte tittat särskilt på barnen och deras förutsättningar, vilket 

man, enligt författaren av aktuell studie, borde ha gjort. I en nyligen publicerad avhandling 

från Sverige har man funnit att vartannat barn med rörelsehinder inte deltar i skolidrotten 

(Lauruschkus 2015), vilket visar att insatser behövs på detta område.   

Alla barn bör vara aktiva minst en timma om dagen med både en måttlig och hög intensitet 

enligt de rekommendationer om fysisk aktivitetsnivå som finns (Nordiska ministerrådet 

2012). För att nå rekommendationerna om en god hälsa bör den stillasittande tiden minska. 

Stillasittande har på senare tid uppmärksammats vara en riskfaktor för ohälsa. I en 

artikelserie i the Lancet (Kohl et al 2012) om fysisk aktivitet beskrivs riskerna med inaktivitet 

och behovet att agera på alla nivåer för att förbättra förutsättningarna för individen att välja 

en mer aktiv livsstil. I den senaste uppdateringen av de svenska riktlinjerna som gjordes 2011 

(Folkhälsomyndigheten) har vikten av att minska stillasittande och att lägga in korta pausar 

om man sitter längre stunder förtydligats. Hälsovinsterna med att höja intensiteten på 

aktiviteter för att stärka styrka och öka konditionen betonas också tydligare. I ett tillägg 

påpekas riskerna för individer med ett funktionshinder som inte når upp till 

rekommendationerna. Folkhälsomyndigheten betonar vikten av att erbjuda hjälp för att 

komma upp i en så hög aktivitetsnivå som möjligt om individen inte klarar att nå upp till 

rekommendationerna. Hjälp bör erbjudas barn och ungdomar med funktionshinder för att 

undanröja alla de extra hinder och barriärer de har för att kunna välja en mer aktiv livsstil. 

För att höja pulsen och få en bättre kondition behövs anpassad träning och tillgång till en 

anpassad skolidrott. 

Det räcker inte att inkludera barn med särskilda behov i ordinarie insatser för att främja 

hälsosamma levnadsvanor då hindren är fler och till viss del annorlunda än för befolkningen i 

stort. Personliga faktorer, en anpassad miljö och föräldrarnas förutsättningar för att stötta 

sina barn påverkar resultaten av insatserna. Med riktade insatser och ett adekvat stöd ökar 

förutsättningarna för goda resultat.  Vårdgivaren behöver vara kreativ för att motivera 

individen och hitta hållbara strategier till bättre kostval och en mer aktiv fritid. Abeysekara et 
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al (2014) utveckling av WHOs modell International Classification of Functioning, Disability 

and Health (ICF) som beskrivits i figur 2 ger ett verktyg för att kartlägga dessa behov inom 

alla domäner som påverkar individen. Även om förutsättningarna ser olika ut och insatserna 

behöver individanpassas bör de behov som gruppen barn och ungdomar med 

funktionshinder har kunna fångas upp med hjälp av denna modell. Kunskap och 

medvetenhet om individens begränsningar ger bättre förutsättningar för behandlaren att 

anpassa insatserna med fokus på hälsa och ett salutogent förhållningssätt gentemot 

individen trots funktionshinder.  

Resultaten i denna studie bildade de tre domänerna Genomförda behandlingsmetoder, 

Faktorer som hjälper eller stjälper samt Beskrivna hälsoförändringar. Genom att koppla 

samman dessa med Abeysekaras modell kan man se att de genomförda 

behandlingsmetoderna riktade in sig på kroppsstruktur- och funktionsnivå, aktivitetsnivå och 

delaktighetsnivå utifrån ICFs modell. Alla insatser var också anpassade för att fungera efter 

individens förutsättningar och tog alltså hänsyn till individuella faktorer och 

omgivningsfaktorer. Behandlingsmetoderna har alltså täckt in hela modellen med de insatser 

som analyserats i denna studie. De faktorer som beskrivits som hjälpande eller stjälpande för 

att interventionerna ska lyckas återfinns alla inom de kontextuella faktorerna och handlar 

om individens förutsättningar och omgivningsfaktorer. Det är kunskap som till stor del 

bygger på deltagarnas upplevelser. Individens egna förmågor och känslan av att kunna 

hantera sin situation spelade enligt Antonowsky en viktig roll för välbefinnande och hälsa. 

Barnkonventionen slår fast att barnets bästa ska stå i fokus och att alla barn har rätt att 

överleva och utvecklas. Barnen ska tillfrågas om sina åsikter och göras delaktiga i beslut som 

rör dem. Alla barn har rätt till lek, vila och fritid. Barnkonventionen poängterar också att 

barn med fysiskt eller psykiskt handikapp har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som 

möjliggör dess aktiva deltagande i samhället (Utrikesdepartementet 2013). För att dessa 

barn och ungdomar ska ha samma chans att leva ett hälsosamt liv trots sina 

funktionsnedsättningar behöver samhället på ett bättre sätt rustas för att kunna möta denna 

grupps behov. Kunskapen idag är större om en ökad risk för att utveckla övervikt och fetma 

hos individer med ett funktionshinder. Det börjar också komma kunskap om hur 

interventionerna kan anpassas till en funktionshindrad individs särskilda behov. Det finns 

kunskap om att de rör sig mindre och har begränsad tillgång till fritidsaktiviteter och 
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träningsmöjligheter. Resultaten pekar mot att evidensbaserad vård anpassad efter individer 

med funktionshinder ännu inte kan erbjudas. Det innebär att alla inte erbjuds samma 

möjligheter att leva ett liv med goda livsvillkor eller ges tillgång till hälsofrämjande livsmiljöer 

och levnadsvanor.   

Metoddiskussion 

För att säkerställa tillförlitligheten i denna studie har författaren följt en vedertagen metod 

för systematiska litteratursökningar enligt Forsberg & Wengström (2013). Metoden har 

beskrivits väl för att öka trovärdigheten i analysen. Val av sökord och databaser har gjorts 

med omsorg, men det kan ändå inte uteslutas att relevant litteratur exkluderats i denna 

litteraturgenomgång. De studier som inkluderats handlade alla om behandling av övervikt 

och fetma. Sökträffarna indikerar att förebyggande insatser för att främja hälsosamma 

levnadsvanor för barn och unga med funktionshinder är ett outforskat område. Sökträffarna 

visar också att forskning om insatser riktade mot denna målgrupp ökat i omfattning de 

senaste åren. De flesta inkluderade studierna är publicerade efter 2013. Det visar en positiv 

forskningstrend inom området, men framförallt indikerar det att kunskapen inkluderad i 

denna studie är färsk vilket ökar generaliserbarheten.  

Denna litteraturstudie har en begränsning utifrån sin omfattning. Omfattningen på utvalda 

artiklar har hållits nere genom ett smalt fokus för att anpassas efter förutsättningarna för en 

magisteruppsats. Storleken till trots så visar resultatet flera viktiga poänger. Begränsningen i 

omfattning gör också att överförbarheten av resultaten blir begränsad. Resultaten av vilka 

interventioner som ger resultat på vikt och vad som upplevs som hjälpande eller stjälpande 

för att göra hälsosamma levnadsval stämmer väl överens med studier på liknande områden, 

vilket stärker resultaten och användbarheten av denna studie. 

Behovet av fortsatta studier på området är stort. Man behöver titta vidare på hur 

behandlingsinsatser ska utformas och anpassas efter individuella behov. Gruppen 

funktionshindrade är en heterogen grupp där behoven av anpassning av stödet kan skilja 

stort. Resultaten i flera studier verkar hitta samstämmiga svårigheter och barriärer för 

hälsosamma levnadsvanor, men det behövs mer forskning på området för att visa hur dessa 

hinder kan överbryggas för att stödja familjerna på bästa sätt. Det behövs också fler studier i 

Sverige eller i länder med liknande förutsättningar för att kunna överföra resultaten till 

svenska förhållanden.   
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Författaren har en relativt god kunskap och inblick i det studerade ämnet efter många års 

arbete med gruppen barn och ungdomar med funktionshinder samt även med behandling av 

obesitas. Studier i både folkhälsovetenskap och barnfetma har gett en inblick i och ett stort 

intresse för förebyggande arbete och behandling av barn med övervikt och fetma. 

Förförståelsen har varit viktig i utformningen av studien och har bidragit till valet av ämne. 

Men förförståelsen ska inte ha påverkat sökningarna och tolkningen av resultaten. Studien 

har gjorts med en induktiv ansats där samtliga artiklar har granskats med öppenhet och 

nyfikenhet. Forskningsprocessen har noggrant beskrivits för att tillförsäkra studien dess 

trovärdighet och ge transparens åt processen, vilket är viktigt när man genomför studier 

genom kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2003). Handledaren har spelat en 

viktig roll för att tillförsäkra att analysen gjorts korrekt och att förförståelsen inte påverkat 

analys samt diskussion och slutsatser.  
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Bilaga 1: Redovisning av litteratursökningar 

 

 

Pubmed Sökord Antal träffar Urval 1 (unika) Urval 2 Urval 3 

#1 ”Obesity” (Mesh) 141292    

#2 ”Treatment Outcome” or “Therapeutics” or “therapy” 
(Mesh) 

6950154    

#3 “Intellectual Disability” (Mesh) 81157    

#4 #1 and #2 and #3 743    

#5 Filter: published in the last 10 years; English, Child: birth-
18 years. 

249 3 3 1 

 

Pubmed Sökord Antal träffar Urval 1 (unika) Urval 2 Urval 3 

#1 ”Obesity” (Mesh) 141292    

#2 ”prevention and control” or “Tertiary prevention” or 
”Secondary prevention” or ”Primary prevention” (Mesh) 

1090120    

#3 “Intellectual Disability” (Mesh) 81157    

#4 #1 and #2 and #3 59    

#5 Filter: published in the last 10 years; English, Child: birth-
18 years. 

15 0 0 0 

 

Pubmed Sökord Antal träffar Urval 1 (unika) Urval 2 Urval 3 

#1 ”Health Promotion” (Mesh) 56191    

#2 “Disabled Persons” (Mesh) 46607    

#3 #1 and #2 444    

#4 Filter: published in the last 10 years; English, Child: birth-
18 years. 

69 4 3 2 

 

Chinal Sökord Antal träffar Urval 1 (unika) Urval 2 Urval 3 

#1 Child, Disabled 7090    

#2 Health promotion 32989    

#3 #1 and #2 62    

#4 Filter: published in the last 10 years; English, Child: birth-18 
years. 

41 10 2 2 

                                                                                                                                                                                                                          

Övriga sökningar redovisas ej då de ej gett några ytterligare träffar.  

Pubmed Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

#1 ”Obesity” (Mesh) 141292    

#2 ”prevention and control” or “Tertiary prevention” or ”Secondary 
prevention” or ”Primary prevention” (Mesh) 

1090120    

#3 “Disabled Persons” (Mesh) 46607    

#4 #1 and #2 and #3 41    

#5 Filter: published in the last 10 years; English, Child: birth-18 years. 12 9 4 2 

Pubmed Sökord Antal träffar Urval 1 (unika) Urval 2 Urval 3 

#1 ”Obesity” (Mesh) 141292    

#2 ”Treatment Outcome” or “Therapeutics” or “therapy” 
(Mesh) 

6950154    

#3 “Disabled Persons” (Mesh) 46607    

#4 #1 and #2 and #3 129    

#5 Filter: published in the last 10 years; English, Child: birth-
18 years. 

25 2 0 0 


