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AGENDA

• HVORDAN FOREBYGGE UTVIKLING AV OVERVEKT OG FEDME HOS BARN

• OPPFØLGING AV BARN MED OVERVEKT OG FEDME



MAT ER LIK OVERLEVELSE



HVORFOR LIKER BARN DET SOM ER SØTT?



DET VAR EN GANG ET MENNESKE



HVORDAN HJELPE BARN TIL Å ETABLERE EN SUNN 
SPISEATFERD

• Kartlegge kosthold og måltidsrytme

• Informasjon om barnets spiseatferd – barn spiser i berg og dalbaner

• Bruk vekstkurvene sammen med foreldrene

• Fra amming eller mme til fast føde – hvordan tilrettelegge for sunne spisevaner

• Støtte, anerkjenne og rose foreldrene for den gode innsatsen



FØLELSESREGULERING HOS BARN

• Å tolke barnets signaler - barn lærer å regulere sine følelser gjennom sine 

foreldre

• I forhold til sult/metthetsreguleringsfølelse 

• Hvordan ser du at barnet ditt er mett? 

• Hvilke signaler gir det da? 

• Indre regulering/ytre regulering



DET Å BLI FORELDRE

• Barn har ulikt utgangspunkt – robust/sensitiv/sårbar

• Foreldre har ulikt utgangspunkt

• STATE – barnets egen rytme

• Dyp søvn

• Døsig

• Våken

• Urolig

• Gråt 



KOMMUNIKASJON MED BARN

• Når barn er små bruker foreldre språket for å sette ord på barnets signaler eller 

fortelle om det som skal skje

• Barn er sensitive for sine foreldre – i kommunikasjon med barn: 

• Vær fysisk nær, øyekontakt, konkret, vennlig stemme, turtaking

• Vennlig ansiktsuttrykk og kroppsspråk

• For eksempel ved vaksinering – forberede foreldrene på barnets respons og hva 

barnet trenger av foreldrene 



ROS, OPPMUNTRING OG ANERKJENNELSE

• Oppmerksomhetsprinsippet

• Barn lærer best gjennom ros og oppmuntring

• Effektiv ros

• Fører til god atferd og styrket selvtillit hos barn

• Positiv involvering



FØLELSESREGULERING HOS VOKSNE



FØLELSESREGULERING

• HTTPS://YOUTU.BE/KKZ7FRJ6TLK



GRENSESETTING

• Lærer barn å ta vare på seg selv

• Lærer barn å ta hensyn til andre

• Letter sosialiseringsprosessen

• Ta med barna inn i familiebedriften



HIPPOKRATES – EN KLOK MANN



OVERVEKT HOS BARN I HELSESTASJONEN 



FOREKOMST

• Barnevekststudien i Norge – 3. Klasse målinger: 15% overvekt og fedme i 2015

• 25% gutter og 20% jenter i 
VGS har overvekt eller fedme

• 25% menn og 40% kvinner er 
normalvektige



VANSKELIG Å VÆRE STOR SOM LITEN

• Psykiske helsekonsekvenser – ”jeg er den jeg ser ut som” – negativt selvbilde

• Barn er sjeldent opptatt av fysiske helsekonsekvenser, men opptatt av kropp, 

klær, utseende og fysisk aktivitet

• Økt forekomst av emosjonelle vansker, atferdsvansker, angstlidelser, sosiale 

vansker, spiseforstyrrelser og depresjon



VANSKELIG Å VÆRE STOR SOM LITEN

• Stigmatisering - en risiko for barnets sosiale utvikling og fungering

• Risikofaktorer: Foreldre med psykiske lidelser, oppdragerstil, sosioøkonomisk 

status

• Økt risiko for type 2 diabetes, astma, søvnapné, fettlever, hjertekarsykdommer, 

kreft i voksen alder



HVORFOR BEHANDLE BARN MED OVERVEKT

• Uten tiltak tar de fleste barn med seg sin overvekt inn i voksen alder

• Uten intervensjon vil den prosentvise overvekten til barnet øke

• Behandling har vist seg å gi helsegevinst, redusert risiko for å utvikle 

spiseforstyrrelser og bedre livskvalitet

• Mindre risiko for depresjon og bedre selvfølelse

• Barn nyttiggjør seg behandling av overvekt bedre enn voksne 



FORELDRENE ER BARNETS VIKTIGSTE RESSURS

• Foreldre ser ikke overvekt hos sitt barn

• Det er helsepersonell sin oppgave å avdekke overvekt hos barn og vurdere 

oppfølging



HVORDAN KOMBINERE TILTAK SOM GJØR 
BEHANDLINGEN MEST MULIG EFFEKTIV 

• Familiebasert tilnærming, kommunikasjonsverktøy MI, gode kostråd og mindre 

stillesitting sammen med atferdsregulerende behandling



JOBBE MED KONKRETE MÅL

• Begrense usunne matfristelser fra barnets omgivelser

• Mindre porsjonsstørrelser 

• Unngå sukker

• Vann som tørstedrikk

• Unngå å bruke mat som belønning eller trøst

• Unngå å spise foran skjerm

• Involvere seg positivt i barnet



HVORDAN AVDEKKE OVERVEKT/FEDME

• Bruk av aldersjustert kmi tabell

• Bruk av percentilskjema

• Sjeldent annen årsak til overvekt enn energioverskudd over tid

• Svært sjeldent, men obs – Hypotyreose, Cushings sykdom, Leptin mangel, Prader-

Willi m.fl – som bakenforliggende årsak til fedmen



ALDERSJUSTERT KMI TABELL BARN 2 – 18 ÅR



HVILKEN OPPFØLGING SKAL BARN MED OVERVEKT 
OG FEDME FÅ TILBUD OM

• Barn med overvekt: Kartleggingssamtale + ny vekt/høyde om 6 måneder

• Barn med fedme grad 1: Oppfølging x 1 pr. måned med vekt/høyde/samtale

• Somatisk undersøkelse og blodprøve hos fastlege (behandlingsansvar) som vurderer 

henvisning til spesialisthelsetjenesten ut i fra fedmegrad og risikofaktorer. Tverrfaglig 

samarbeid



HVILKEN OPPFØLGING SKAL BARN MED OVERVEKT 
OG FEDME FÅ TILBUD OM

• Dersom oppfølging i 6 – 12 måneder av barn med fedme ikke gir positive 

resultater: Fastlege henviser spesialisthelsetjenesten

• Barn med fedme grad 2: Fastlegen henvises spesialisthelsetjenesten, samt se 

fedme grad 1 



KURVER FRA HELSESTASJONEN



KURVER FRA HELSESTASJONEN







KURVER FRA HELSESTASJONEN



RISIKOFAKTORER

• Høy vektøkning hos mor under svangerskapet/eller høy kmi hos mor under 
svangerskapet

• Røyking hos mor under svangerskapet

• Høy fødselsvekt hos barnet

• Rask vektøkning første 9 levemåneder

• Hvis en eller begge foreldrene har overvekt, spesielt overvekt hos mor

• Gener

• Intoleranse for sult/metthetshormoner

• Lav sosioøkonomisk status

• Tarmflora



BALANSEN MELLOM ENERGI INN OG ENERGI UT –
KOSTHOLD VS FYSISK AKTIVITET



SUMMEOPPGAVE 2 OG 2

• Hva er det som gjør at vi synes det er lettere å bekrefte foreldre som 

serverer barna sine sunn mat og barn som følger sin vektkurve 

innenfor normalen enn å ta opp tema dersom vektkurven går i feil 

retning eller man avdekker overvekt



VÅRE EGNE HOLDNINGER PÅVIRKER DEN JOBBEN VI 
GJØR

• HTTPS://YOUTU.BE/JZ0XXHOZMZI?T=2

• HTTPS://YOUTU.BE/B5LT8AEWFWW

• Hva tenker du når du ser i timeboken din og ser navnet på et barn 

med fedme som kommer til oppfølging? 



EN GOD ALLIANSE GIR GRUNNLAGET FOR ET 
GODT SAMARBEID 



TILTAK MOT OVERVEKT OG FEDME HOS BARN

• HTTP://WWW.SUNNEREBARN.NO/

• HTTP://WWW.KOSTVERKTOYET.NO/



TAKK FOR MEG OG LYKKE TIL I DET VIDERE 
ARBEIDET☺


